
                         
 

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: Beáta Kopačková 

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 s. r. o. 

Sídlo 
Krapkova 1159/3, Nová Ulice, Olomouc 

Mentor zahraničnej stáže 
Daniel Trávníček 

Kontaktné údaje (tel., e-mail) 
+420 730 891 906 

 

 

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 pracovného voľna 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

- Zraz na autobusovej stanici o 10,45 hod. 

- Cestovali sme autobusom, cesta bola celkom 

pohodová 

- Ubytovali sme sa v hoteli Hesperia 

- Úvodné informácie od zástupkyne 

sprostredkovateľskej organizácie ohľadom 

priebehu stáže, možností dopravy, kontaktnej 

osoby, atď. 

- Oboznámenie sa s okolím hotela 

- Spoznávanie sa s ostatnými účastníkmi odbornej stáže 

 

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

S hotelom som spokojná priemerne, všetko čo potrebujeme tu máme. Večer sme si 

spravili stretnutie so všetkými na našej izbe. Bola veľká zábava, veľa sme sa smiali 

a tešili sa na to ako sa vzájomne viac spoznáme. 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

2.  deň                                     28. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

- Nástup na odbornú stáž 

- BOZP v podniku 

- Oboznámenie sa s prostredím, pracovnou náplňou a firmou 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

- Individuálne zoznamka s mestom, prechádzka so spolužiakmi, kávička 

 

 

 

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

Po skončení odb. praxe sme sa boli so spolužiačkami prejsť po parku a našli sme 

veľmi pekný podnik. Po skončení našeho soiré sme sa vrátili na hotel kde sme mali 

mierny oddych. 

 

 

 

 

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

                       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  

- Evidencia objednávok na prepravu 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

- Spoločné stretnutie, plán voľnočasových aktivít počas pobytu 

- Inštrukcie k spracovaniu denníka a slovníka 

- Individuálne voľnočasové aktivity 

- návšteva 5D kina v obchodnej galérií Šantovka v Olomouci 

 

 

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

V podniku nám predviedli ako dispečerky komunikujú s vodičmi. Tak isto nám 

predviedli aké programy používajú pri práci a na čo presne sú. Pozitívum dňa bolo 

navštívenie 5D kina a dobrý obedík.  

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

4.  deň                                     30. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

- tvorba cenovej ponuky prepravy tovaru  

- riešenie ložného priestoru nákladného vozidla 

- vyhodnocovanie zistených informácie  

- aplikovanie získaných informácií 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

- Escape room v Olomouci 

- vytváranie voľnočasového programu na II. týždeň 

odbornej stáže 

 

 

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

+ veľmi sme si užili návštevu Escape room, bola to veľmi adrenalínová hra a zistili 

sme ako by sme reagovali v stresových situáciách 

= dojem bol veľmi pozitívny, večera a raňajky sú perfektné 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

5.  deň                                     31. 03. 2020 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

- samostatne sme si skúšali vytvorenie ceny 

prepravy pre prepravcu 

- zoznámenie sa s korešpondenciou podniku 

- pozorovala som ako sa aplikuje odborný softvér pri 

koordinácii prepravy 

 

Voľnočasové aktivity: 

- dnes sa počasie pokazilo, tak sme nemali 

žiadne povinné aktivity. 

- v rámci voľného času  som sa pustila do písania denníka, slovníka 

a vyplňovania všetkej potrebnej dokumentácie 

 

 

 

 

 

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

+vo firme sa cítim veľmi vítaná a plná energie od jej zamestnancov 

=raňajky sú skvelé a je veľa na výber, zatiaľ sú všetci spokojný 

 

 

 

 

 

 

 

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



                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

6.  deň                                     01. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

- sledovala som prácu s programom RAAL TRANS 

- kontrolovala som faktúry a ostatné doklady k platbe 

- riešenie poptávky (dopytu) 

- počítanie ložných metrov 

- kalkulácia ceny za prepravu podľa typu vozidla, 

vzdialenosti prepravy, rozmerov tovaru 

 

Voľnočasové aktivity: 

- Planéta poznania – interaktívne vzdelávacie centrum, 

plné zaujímavých exponátov. Vyskúšali sme stav bez 

tiaže, riešili rôzne hlavolamy, bavili sme sa pred 

krivými zrkadlami. 

- návšteva baru vo večerných 

hodinách  

 

 

 

 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, 

dojmy.....) 

Prácu v podniku mi spríjemnilo krásne počasie s fajn ľuďmi. Po odb. praxi sme sa 

všetci stretli a spoločne sme vyrazili do Interaktívneho vzdelávacieho centra. Veľa 

sme čítali a nového zažili. Po skončení programu sme sa pripravili na strávenie 

večera v nočnom klube.  

 

 

 

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



                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

7.  deň                                     02. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Víkend – voľný deň 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

- 09:00 odchod z hotela  

- prehliadky Javoříčskej jaskyne  

- prehliadky hradu Bouzov 

 

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

+hrad Bouzov sa mi vryl do pamäte, nádherné priestory, 

výklad sprievodcu veľmi pútavý 

+na hrade sa natáčali aj filmy ako Třetí sudička, Jeskyně Zlatá Růže, O princezně 

Jasněnce a létajícím ševci 

-počasie nám moc neprialo 

+jaskyňa bola niečo neuveriteľné, názvy jednotlivých výrazných vápencových útvarov 

určite očaril každého (Cyril a Metod, Sova, Zasnežený strom) 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

8.  deň                                     03. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Víkend – deň pracovného voľna. 

 

 

 

 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

- prehliadka Sbírkových skleníkov na Výstavišti 

FLORA  

- spoločný obed  

- bowling  

- po večery vlastný program 

 

 

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

- Na návštevu botanickej výstave som sa veľmi tešila. Som obľúbenec rastlín 

takže túto výstavu som sa veľmi tešila. V rôznych skleníkoch sme toho videli 

naozaj veľa, toto je presne ten zážitok na ktorý určite tak rýchlo nezabudem.  

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

9.  deň                                     04. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

- práca s programom RAALTRANS 

- práca s faktúrami 

- trasovanie, zisťovanie vzdialenosti medzi miestom nakládky a vykládky 

- počítanie ložných metrov 

- tvorba ceny prepravy 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

- hranie tímovej hry LASER GAME 

- trávenie času s priateľmi na hotely  

 

 

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

+pri hraní LASERGAME sme sa skvele zabavili, bolo potrebné maximálne 

sústredenie,  

+síce sme sa zapotili ale tomuto dňu dávam plný počet bodov 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

10.  deň                                     05. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

- tvorba ceny prepravy 

- počítanie najazdených kilometrov 

- zápis prepravných údajov do elektronickej databázy 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

- po náročných dňoch sme dnes mali individuálny program, čas som strávila 

prechádzkou po mestskom parku, návštevou obchodného domu Haná 

- večer sme sa venovala spracovaniu povinných denníkov a slovníka 

 

 

 

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

-Keďže sme mali celé 3 dni plné programu, dali sme si taký voľnejší deň. Skvele sme 

si oddýchli a nabrali sme nové sily do ďalších dní. 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

11.  deň                                     06. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

- vytváranie cenovej ponuky za prepravu  

- sledovanie činností mentora  

- pri koordinácií prepravy sme pracovali s odborným 

softvérom FEESYS 

 

 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

- prehliadka Baziliky Minore Navštívenia Panny Márie 

- boli sme sa aj pozrieť v ZOO Olomouc 

 

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

Dnešok som si veľmi užila najmä v ZOO, keďže som veľká 

milovníčka zvierat. Bohužiaľ sa práve prerábala, takže sme 

niektoré zvieratá nevideli, ale za zážitok to stálo. Keďže 

nám vyšiel čas, boli sme sa pozrieť aj v bazilike. 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

12.  deň                                     07. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

- spracovávali sme fakturačné doklady a následne sme ich kontrolovali 

- kalkulovali sme cenu prepravy 

 

 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

- nakupovanie v OC Haná 

- spoločne sme si pozreli film a pomaličky sme sa začali pripravovať na 

pozajtrajší odchod a ukončenie odbornej stáže 

- vyplňovanie dotazníku k odb. stáži 

 

 

 

 

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

S našim mentorom sme dnes vyplňovali rôzne dokumenty a potom sme sa boli dobre 

najesť. Cestou na hotel sme si užívali pekný slnečný deň. Z dneška som mala veľmi 

príjemný dojem. 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

13.  deň                                     08. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

- rozlúčka so zamestnancami firmy a osobným mentorom 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

- trávenie čas s priateľmi na hotely, nakoľko všetky naše plány zmarilo počasie, 

lialo, ako z konve 

 

 

 

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

Keďže tento deň je náš posledný, patrične sme sa ho snažili užiť. Veľa sme sa 

rozprávali a vytvorili sme si fajn náladu.  

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

14.  deň                                     09. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

- víkend a cesta domov 

 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

- cesta domou, odchod krátko po 10,00 hod.  

 

 

 

 

 

 

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

Cesta bola fajn. 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

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

 

Počas odbornej stáže som sa naučila viac než dosť. Myslela som si, že celá stáž 

bude len o praxi a učení sa nových vecí, no nebolo to úplne tak. Účasť na tomto 

projekte mi priniesol výhody, priateľstvá a skúsenosti, ktoré určite v živote využijem. 

Čo sa týka praxe samotnej, musím povedať že lepšiu firmu som si nemohla vybrať. 

Či už išlo o prístup alebo samotnú atmosféru v podniku. Keď bolo potrebné, mentor 

nám danú problematiku vysvetlil aj niekoľkokrát, kým sme pochopili. Veci, ktoré som 

sa naučila určite využijem. Páčilo sa mi, že v kancelárii nebolo nikdy dusno a necítila 

som sa tam zle. Práve naopak, veľa sme sa smiali. Do vyťažujúcej práce je potrebné 

mať veľa dobrej nálady a čistého ducha. Na zážitky sa tiež dlho nečakalo. V jeden 

deň sme sa vydali na prieskum domu suseda, ktorý bol lekár. V Escape room sme sa 

veľa nasmiali a vypotili veľa nervov. V nákupnom centre sme sa strmhlav vydali do 

5D kina, kde poniektorý skoro dostali infarkt. Navštívili sme aj botanickú záhradu a 

jaskyňu v okolí (bola nádherná). Myslela som si že od Olomouca sa nedá veľa čakať, 

ale bola som milo prekvapená, keď som videla koľko nových vecí tu zažijem. 

Námestie sa mi vrylo do pamäte a nemôžem nespomenúť istý bublinkový nápoj s 

percentami. Pochádzam z malého mesta, takže aj celková preprava po meste a okolí 

sa mi veľmi páčila a bola efektívna, rýchla a včasná. Na každom kroku boli nádherné 

historické budovy a pamiatky. Ja osobne som sa nestretla so žiadnou jazykovou 

bariérou alebo podobným problémom. Ak sme potrebovali pomoc, vedeli sme že ju 

nájdeme na každom rohu. O mojich kamarátoch som sa dozvedela veľa. Čo majú 

radi, čo im vadí, čo im spraví radosť. S ľuďmi som bola v neustálom kontakte ale 

nevadilo mi to. Za túto skúsenosť som veľmi vďačná a môžem teda konštatovať, že 

týmto projektom som nezískala len skúsenosti ale aj cenné chvíle na ktoré nikdy 

nezabudnem a budem ich mať v pamäti. 

 

 

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

                                                                       Podpis účastníka mobility 



 


