
                         
 

Projekt  „Študent dopravy v praxi“ 

v rámci projektu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov 

 

 

 

DENNÍK ZAHRANIČNEJ STÁŽE 

Česká republika – Olomouc 

27. 03. 2022 – 09. 04. 2022 

 

 

 

Meno a priezvisko účastníka:  Katarína Hmirová 

Študijný odbor:   3767 M Dopravná akadémia  

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská  cesta 2, 010 08  Žilina 

 

                                      

  



                                                                                          

 

Identifikačné údaje o hostiteľskej organizácii 

 

Obchodné meno  
FEE Transport 

Sídlo 
Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc, 

Nová ulica 

Mentor zahraničnej stáže 
Daniel Trávniček 

Kontaktné údaje (tel., e-mail) 
 

infoOL@feetransport.cz 

 

 

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: 

Víkend – deň príchodu na stáž 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

 

 Príchod na hotel 13:30 

 Oboznámenie sa s prostredím a hotelom  

 Stretnutie so zástupcom sprostredkovateľskej organizácie, úvodné pokyny, 

rozdávanie dokumentov 

 18:00 večera 

 Zoznámenie sa s kolektívom a spoločné aktivity na izbách 

 

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

 Klady : jedlo, prostredie  

 Zápory: žiadne  

 Celkový dojem výborný  

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

 



 

2.  deň                                     28. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 8,00 nástup na výkon odbornej stáže 

 Úvodná inštruktáž vo firme, oboznámenie sa s prostredím 

 Poučenie BOZP 

 Oboznámenie sa s činnosťou firmy, pracovná náplň 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Návšteva obchodného centra Šantovka 

 18:00 večera 

 Oddych na hoteli 

 Individuálne voľnočasové aktivity 

 

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

 Klady :  hotel, počasie  

 Zápory : večera 

 Celkový dojem  : výborný 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.  deň                                     29. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Kontrola vykládky – zisťovanie informácií od vodičov 

 Oboznámenie sa so skladovým a dopravným softvérom  FEESYS. Slúži na 

zostavenie faktúr za prepravu. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Návšteva 5D kina 

 Návšteva sochy Najsvätejšej trojice 

 Neskôr sme si všetci spoločne sadli do podniku za účelom bližšieho poznania  

 Oddych na hoteli 

 

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

 Klady : ústretový zamestnanci v podniku, krásne pamiatky mesta  

 Zápory : žiadne  

 Celkový dojem : výborný 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

 



 

 

 

 

 

4.  deň                                     30. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Pracovanie s dokladom „poptávka“  (dopyt) 

 Riešenie poptávky - rátanie ložných metrov, a  ceny pre dopravcov na základe 

prejazdených kilomterov a veľkosti vozidla  

 

 

  

Voľnočasové aktivity: 

 Návšteva escape room (mistr úniku) 

 Individuálne voľnočasové aktivity 

 

 

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

 Klady : riešenie úloh v hre escape room následne poznanie svojich možností 

 Zápory : žiadne 

 Celkový dojem : výborný  

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

 

 

 

5.  deň                                     31. 03. 2020 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

• Pracovanie s dokladom „poptávka“  

• Riešenie poptávky 

• Rátanie ložných metrov 

• Rátanie ceny pre dopravcov na základe prejazdených kilomterov a veľkosti vozidla 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Spracovanie povinnej dokumentácie – denníky, slovník 

 Individuálne voľnočasové aktivity 

 

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

 Klady : dnešný deň bol všedným nemá žiadne klady 

 Zápory : počasie  

 Celkový dojem : dobrý 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

 

 

 



 

 

 

 

6.  deň                                     01. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Pozorovanie práce s programom Raaltrans 

 Pracovanie s faktúrami – zoraďovanie podľa dátumov 

 Rátanie ložných metrov  

 Rátanie ceny v poptávke na základe prejazdených kilometrov a typu auta 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Pevnosť poznania  

 Vo večerných hodinách návšteva klubu  

 

 

 

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

Klady : pevnosť poznania a získanie nových vedomostí, 

návšteva klubu 

Zápory : počasie  

Celkový dojem : výborný 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

7.  deň                                     02. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Víkend – deň pracovného voľna 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Odchod z hotela autobusom o 9:00 

 Návšteva Javoříčské jaskyne/ názvy jednotlivých útvarov – zmrzlina, rytiersky 

meč, vianočný stromček  

 Prehliadka  hradu Bouzou /rozprávky natáčané na hrade – 12 mesiacov, tretí 

sudca, 1987 Vojna volov 

 Po návrate oddych na hoteli  

 

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

Klady : exkurzia  

Zápory : počasie 

Celkový dojem : dobrý 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

8.  deň                                     03. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Víkend – deň pracovného voľna 

 

Voľnočasové aktivity:   

- prehliadka výstaviska  Flora- 

Sbírkové skleníky 

- spoločný obed  

-  bowling  

-  návšteva 5D kina  

 

 

 

 

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

Klady : prekročenie svojej komfortnej zóny návštevou 5D 

kina 

Zápory : počasie   

Celkový dojem : výborný 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

9.  deň                                     04. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 

• Pracovanie s programom FEESYS 

• Pracovanie s faktúrami – triedenie a archivácia 

• Rátanie ložných metrov  

• Rátanie ceny v poptávke na základe prejazdených kilometrov a typu auta 

 

Voľnočasové aktivity: 

 návšteva obchodného centra šantovka  

 laser game  

 Individuálne voľnočasové aktivity 

 

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

Klady : laser game, večera  

Zápory : žiadne  

Celkový dojem : výborný 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

 

 

 



 

 

10.  deň                                     05. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 

 Pracovanie s faktúrami – zadávanie do elektronickej databázy  

 Rátanie ložných metrov  

 Rátanie ceny v poptávke na základe prejazdených kilometrov a typu auta 

 Výpočet cestovných náhrad 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Spracovanie povinnej dokumentácie – denníky, slovník 

 Individuálne voľnočasové aktivity 

 Hranie spoločenských hier 

 

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

Klady : zaujímavá práca v podniku 

Zápory : žiadne  

Celkový dojem : dobrý 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

11.  deň                                     06. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 triedenie a archivovanie faktúr súvisiacich s prevádzkou dopravných 

prostriedkov a prepravou 

 výpočet ložných metrov, a ceny  

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Bazilika na Svatom Kopečku 

Návšteva ZOO 

Hranie spoločenských hier  

 

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

Klady : návšteva ZOO a získavanie nových vedomostí 

a zážitkov  

Zápory : prerábka v ZOO 

Celkový dojem : výborný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

12.  deň                                     07. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Triedenie faktúr na základe prepravy tovaru  

 Rátanie ložných metrov a ceny na základe typu vozidla   

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Individuálne aktivity - pracovanie na denníku, slovníku 

Spoločné aktivity na izbách spolu s ostatnými stážistami 

 

 

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

Klady: dnešné počasie  

Zápory : žiadne 

Celkový dojem : výborný 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

13.  deň                                     08. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Rozlúčka s kolektívom  

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Hranie spoločenských hier na izbách z dôvodu škaredého počasia  

Sledovanie dokumentárnych filmov  

 

 

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

Klady : oddych na hoteli počas posledného večera  

Zápory : upršané počasie, ktoré nám pokazilo plány na rozlúčkovú prehliadku mesta 

Olomouc 

Celkový dojem : aj napriek škaredému počasiu, všetci sme si užívali posledného dňa 

stráveného spolu s ostatnými hraním spoločenských aktivít  

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

14.  deň                                     09. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Víkend – ukončená stáž. 

Voľnočasové aktivity: 

Odchod z hotela domov v poobedňajších hodinách 

 

Celkový dojem :  dobrý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

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

 

Celkový dojem z Erazmu, si myslím, má každý výborný, každý sme si odniesli nové 

informácie, skúsenosti a samozrejme veľa krásnych zážitkov, ktoré nás budú 

sprevádzať do konca života. Spoznali sme množstvo nových ľudí, nových miest a 

zúčastnili sme sa rôznych nových aktivít. Človek počas pobytu niekedy odrátaval dni 

kedy pôjde už domov za svojimi blízkymi a teraz keď je všetkému koniec najradšej by 

sme sa vrátili časom späť. Chcem len povedať, že to bola skúsenosť na nezaplatenie 

a každí, kto by mal v živote možnosť sa niečoho takéhoto zúčastniť, tak by mal ísť do 

toho a ani nad tým nepremýšľať, že by nešiel. Taktiež veľká vďaka aj našim zlatým 

dvom pani učiteľkám, ktoré boli s nami počas celého pobytu, mali s nami strpenie aj 

napriek tomu, že niekedy sme boli všetci ufrflaný, ale nikdy nemali problém nás 

vypočuť, pomôcť a všetko vybaviť a obvolať. Taktiež aj veľká vďaka mojim 

spolužiakom a aj študentom z druhej triedy, že sme sa zabavili, bližšie spoznali 

a vydržali to so sebou, aj keď niekedy so zaťatými zubami. Čo sa stáže v podnikoch 

týka tak úžasný kolektív, naozaj. Vo FEE transport prebiehalo všetko len s pozitívnou 

náladou a ochotou nás naučiť všetko, čo sme potrebovali. Naučili nás aj veci, 

o ktorých sme doposiaľ nikdy nepočuli, a niekedy s nechápaním sa na seba dívali, že 

čo od nás požadujú, ale v konečnom dôsledku a spolu s našimi spoločnými silami 

sme všetkému  porozumeli a boli zase o niečo múdrejší. Vďaka tejto stáže si myslím 

že veľa ľudom pomohlo sa nasmerovať na takú cestu, v ktorej by chceli neskôr 

pokračovať a možno v budúcnosti aj pracovať, keď videli ako to v takýchto podnikoch 

chodí. Pre mňa osobne toto bola najlepšia a najkrajšia skúsenosť akú som kedy 

zažila a rozhodne ničoho neľutujem a určite sme všetci vďačný že sme boli takéhoto 

projektu súčasťou. 

 

 

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

                                                                       Podpis účastníka mobility 

 



 


