
                         
 

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: .............................................................................. 

Študijný odbor: .................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

RADOSLAV MADLEŇÁK 

3767 M DOPRAVNÁ AKADÉMIA 



                                      

                                                                                          

 

Identifikačné údaje o hostiteľskej organizácii 

 

Obchodné meno  
 

Sídlo 
 

Mentor zahraničnej stáže 
 

Kontaktné údaje (tel., e-mail) 
 

 

 

Pokyny pre prácu s denníkom: 

1. Zaznamenávajte údaje pravidelne každý deň. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAGGON SERVICE S.R.O. 

8.KVĚTNA 517/15 OLOMOUC 

DANIEL ZAORAL 

+420 606 702 388 



  



 

 

1.  deň                                     27. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

V tento deň sme odbornú prax nevykonávali, nakoľko bol weekend. 

 

Voľnočasové aktivity: 

Cestovali sme so Žiliny (SK) autobusom do Olomouca (CZ). Po príchode na hotel 

sme sa ubytovali, a následne sme mali stretnutie aj so zástupkyňou 

sprostredkovateľskej organizácie našej stáže, ktorá nám odovzdala všetky potrebné 

dokumenty k vykonávaniu odbornej praxe. Po tomto stretnutí som sa bol najesť v MC 

Donald´s, neskôr sme mali večeru. Po večeri sme sa všetci účastníci stáže (mimo 

dozoru) stretli na jednej z izieb, kde sme sa spoločne porozprávali a potancovali až 

do večierky. 

 

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

Deň bol vskutku zaujímavý, no zároveň som mal aj menšie obavy, že čo nás čaká. 

Nemám čo vytknúť, hotel je obstojný, strava celkom OK. Dojmy sú zatiaľ OK. 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

2.  deň                                     28. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnes som v podstate ešte nevykonával žiadnu činnosť v rámci odbornej praxe. Moja 

náplň bola hlavne pozorovať, čo ako prebieha, ako sa vpisuje do systémov danej 

spoločnosti, či ako sa vypisujú dôležité dokumenty pri vykonávaní činností 

v železničnej nákladnej doprave. Popritom sme ešte aj vykonali školenie BOZP. 

Taktiež som zažil dokonalý spoločný obed  s príjemnými kolegami v neďalekej 

reštaurácii 

 

Voľnočasové aktivity: 

Po praxi som išiel s dozor-konajúcimi učiteľkami do mesta, kde sme si pozreli 

námestie vrátane Olomouckého Orloja, či Katedrálu sv. Václava. Potom sme pri 

príležitosti dňa učiteľov pozvali naše dozor-konajúce učiteľky na kávičku a koláčik. Po 

malom výletíku nasledovala spoločná večera v hoteli a večerné posedenie so 

spolužiakmi v miestnom podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dnešný deň bol pre mňa bombastický. Dokonalý deň, hlavne v príjemnej spoločnosti 

príjemných kolegov. Lepšiu spoločnosť som si nemohol ani vybrať. Vedúci 

a kolegyne sú ku mne veľmi príjemný. Príjemné bolo aj popoludnie s pani učiteľkami 

a dvomi kamarátmi. Zatiaľ sa mi tu veľmi páči. 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby  



 

 

3.  deň                                     29. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnes som už od rána pracoval na vypĺňaní rôznych dokumentov, ktoré sú potrebné 

k vykonávaniu vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej dopravy. Pracoval som za 

pomoci výborných kolegyniek, ktoré mi s radosťou vo všetkom poradili, všetko mi 

poriadne a s úsmevom vysvetlili, čo doplnili aj kvalitnou kávou. Spoločne sme v čase 

obeda išli do neďalekej reštaurácie na obed, pri ktorom vládla príjemná atmosféra 

a priateľský rozhovor. Po obede sme ešte skompletizovali rôzne náležitostí 

dokumentov, a mohol som ísť spokojný na hotel. 

 

Voľnočasové aktivity: 

Po príchode na hotel sme mali spoločné stretnutie, na ktorom sme rozoberali 

spoločný program na tento týždeň. Pani Remetová mala všetko poriadne pripravené, 

vďaka čomu vieme, ako si máme zariadiť svoj čas. Následne potom som na izbe 

riešil svoje súkromné záležitosti, užíval voľný čas a relaxoval. 

 

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

Ďalší super deň. Dnes som už aj naplno pracoval na svojom vyhradenom mieste 

s prideleným počítačom a systémom. Kolegovia sú veľmi nápomocný a dávajú mi 

veľa možností k realizovaniu rôznych činností v oblasti zabezpečovania železničnej 

dopravy po celej Európe. Vďaka nim sa môžem posúvať v tejto oblasti, a som 

presvedčený, že po tejto skúsenosti by som vedel naplno pracovať pre obdobnú 

spoločnosť. 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

 

 



 

 

4.  deň                                     30. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnes som už opäť pokročil o krok vpred. Zaučil som sa pracovať s centrálnym 

programom TransWaggon, pri ktorom som zistil, že aj nemčina je v určitých 

odvetviach potrebná. Nakoľko sa jedná o nemeckú spoločnosť, celý program je 

v Nemčine. Neoddeliteľnou časťou dňa bol aj spoločný obed so šéfom v blízkej 

reštaurácii u Ptáka, v ktorej podávali jedlá z kuracieho mäsa. Ďalej som samozrejme 

vypĺňal nákladné listy a prihlasoval a odhlasoval vozne na prepravu, či na 

premiestnenie do servisov. Oboznámil som sa aj s prepravnou dokumentáciou CD 

v rámci obchodných vzťahov podniku. 

 

Voľnočasové aktivity: 

Dnes sme spoločne s pani Remetovou precvičili náš rozum, v rámci hry Mistr Úniku. 

Išlo v podstate o Escape room, v ktorom sme museli prekonávať jednotlivé prekážky, 

a za pomoci jednotlivých indícii odomknúť zámky, čo nás vlastne dostalo von 

z miestností. Po tejto aktivite sme spoločne išli na večeru do hotela. Po večeri sme 

spoločne so Šimonom išli ešte do mesta. Zistili sme, že niekedy sa určite oplatí 

zmeškať „tramvaj“. Vďaka tomu sme objavili dokonalý podnik DRÁPAL, v ktorom 

nám pripravili dokonalý originálny guľáš a veľmi chutnú, z tanku čapovanú Plzničku. 

Plné bruchá sme potom trochu odľahčili prechádzkou po jemne zapršanom centre. 

Príjemný deň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Celkovo deň hodnotím kladne. Zatiaľ tu nie je nič, čo by sa mi nepáčilo. Len trochu 

škoda toho počasia... Inak je tu všetko super, už to tu celkom poznám, a nemám 

problém sa dopraviť hocikde v rámci mesta. 



 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

5.  deň                                     31. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej 

praxe: 

Už som v tom doma. Viem pracovať takmer samostatne, za 

čo vďačím dokonalým kolegom. Všetko mi vedia 

dopodrobna vysvetliť a ukázať. Teraz už len dostanem 

jednotlivé inštrukcie a príkazy pre vozne, čo viem 

samostatne spracovať do systémov. Popri tom viem vypísať 

nákladné listy, prípadne z nich vyčítať potrebné informácie, 

ktoré jednotlivo zadávam do tabuliek a záznamov, a to aj 

v cestnej doprave. Práca ma baví, čas mi beží rýchlo. Ani 

sa nenazdám, a už je obed, ktorý bol aj dnes v kruhu 

kolegýň a šéfa. Spoločne sme si dali „řízek s bramborovým 

šalátem“, a príjemne sme sa pri ňom porozprávali. 

 

Voľnočasové aktivity: 

Nakoľko nám počasie moc nepraje, dnes sme nikde v meste neboli. Po príchode na 

hotel sme si trochu oddýchli, boli si v Terne nakúpiť a ďalej relaxovali na hotelovej 

izbe. 

 

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

Dnešný deň bol opäť výborný a ubieha veľmi rýchlo. Škoda, že už nemáme také 

pekné počasie, ako keď sme prišli, ale človek sa zmieri so všetkým. Tento deň som 

aspoň využil na svoj osobný relax. 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

6.  deň                                     01. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnešný deň bol taký „ľahší“, nakoľko už je piatoček a nevypravovali sme už toľko 

vozňov, ako po iné dni. Našou náplňou bolo už len skontrolovať prepravnú 

a fakturačnú dokumentáciu, či všetko je správne vyplnené. Keď sme všetko dali do 

poriadku, tak som bol poslaný k pani „účtovnej“ na druhú stranu Olomouca, čo opäť 

prispelo k mojej lepšej orientácii v tomto meste a objaveniu niečoho nového. 

Nakoniec som sa stretol pri spoločnom obede s mojimi kamarátmi a môj pracovný 

deň týmto skončil. 

 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Poobede sme spoločne všetci navštívili PEVNOSŤ POZNANIA, ktorá je zameraná na 

rozšírenie obzoru v rámci fyziky, chémie, astronómie a biológie. Potom sme už mali 

vlastný program, v rámci ktorého sme spoločne s kamarátmi navštívili zábavný klub 

Varna, v ktorom sme si spoločne zatancovali a zabavili sa rovnako, ako sa zabávame 

aj vo svojom voľnom čase cez víkendy na Slovensku. 

 

 

 

 

 

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

Celkovo bol deň super, a našťastie bez problémov. Najviac bolo super asi to, že nám 

pani učiteľky dôverovali, a pustili nás bez problémov na zábavu, s vychádzkou do 

neskorých nočných hodín. Super piatok, aký má byť. 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

7.  deň                                     02. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Pracovné voľno - weekend  

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Po náročnom nočnom programe sme dnes mali teda dosť fyzicky náročný program, 

v rámci ktorého sme navštívili Javořickou jeskyni a zámek Bouzov. Prehliadka 

jaskyne bola zaujímavá, a skrývala nespočetné množstvo nádherných prírodných 

útvarov. Navyše najväčšie a najpríjemnejšie + bola vnútorná teplota, ktorá bola 

vyššia ako vonku. Prehliadka zámku nás priviedla ďaleko do minulosti, v rámci ktorej 

nám sprevádzajúci (Radek) chronologicky predstavil vývoj zámku a rovnako aj 

predstavil jednotlivé miestnosti a skryté zákutia. Takéto prehliadky zbožňujem, 

nakoľko obdivujem celkovú architektúru hradov a ich príjemnú atmosféru 

s kompletným zariadením. Po prehliadkach sme sa boli ešte naobedovať v centre 

Olomouca a oddychovali na hoteli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Deň bol opäť príjemný, až na to počasie. Bolo úplne škaredo a chladno, k čomu ešte 

aj fúkalo. Avšak program sme mali vymyslený parádny, záživný a hlavne náučný. 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

8.  deň                                     03. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Pracovné voľno - weekend 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Ako sa na pravú nedeľu patrí, bol to taký oddychovejší deň. Spoločne sme si prezreli 

skleníky stálej expozície Flóra Olomouc. Bola to príjemná prehliadka, pri ktorej sme 

si mali možnosť prezrieť zvieratá a rastliny z rôznych kútov sveta. Pohľad na väčšinu 

rastlín zlepšil náladu a bol jednoducho nádherný. Následne sme išli na obed do 

Galerie Šantovka, kde sme mali poobede zarezervované bowlingové dráhy. 

Spoločne sme si takto oddýchli, no zároveň aj zašportovali či zasúťažili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Deň bol veľmi super, a opäť ma obohatil o nejaké zážitky a hlavne fotografie. Som 

plne oddýchnutý po víkende a naplno pripravený na nový pracovný týždeň. 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

9.  deň                                     04. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Na začiatok nového pracovného týždňa som sa opäť rozbiehal v plnení pravidelných 

činností v rámci mojej pracovnej doby. Skontrolovali sme stav vozňov po víkende 

a následne určili ich polohy. Taktiež sa z víkendu zozbierali nové objednávky, prišli 

nové avíza a bolo potrebné priradiť jednotlivé vozne k novým objednávkam. Tiež som  

kompletizoval dokumentáciu partnerov CD. Po práci som šiel na spoločný obed so 

svojím kamarátom a týmto môj pracovný deň skončil. 

 

Voľnočasové aktivity: 

Na dnešné popoludnie nám naši spolužiaci naplánovali spoločný program v LASER 

aréne. Boli sme rozdelení na dve hry. V jednotlivých hrách sme boli dva tímy. Úlohou 

každého bolo laserovou pištoľou zasiahnuť svojho protivníka laserom do štítu na 

vyznačené miesta. Za každé zostrelenie boli pridelené jednotlivo body. Neskončil 

som síce na popredných priečkach, ale bola to zábava. Po tejto aktivite som si ešte 

s kamarátom vychutnal MC Donald a následne sme sa vrátili na hotel. 

 

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

Dnešný deň bol celkom v pohode, konečne sa nám aspoň trošku oteplilo a vyšlo 

slnko.  

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

10.  deň                                     05. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnešnou mojou hlavnou úlohou bolo pracovať s faktúrami. Nakoľko si kolegynka 

Petra zobrala voľno, musel som kontrolovať došlé faktúry, následne ich označiť 

dátumom vystavenia a zaznačiť do systému došlých faktúr. Bola to celkom 

oddychová, no zároveň zodpovedná práca. V čase obeda som si spolu s kamarátom 

pochutnal na výbornom obede v miestnom pivovare. Po obede som sa ešte vrátil 

dotriediť faktúry, urobiť si poriadok na pracovnom stole a týmto môj pracovný deň 

skončil 

 

Voľnočasové aktivity: 

Dnes som sa venoval v podstate iba dvom činnostiam – písanie denníka a spánok. 

Celý deň na mňa sadala únava, takže vzhľadom k tomu som si po príchode na hotel 

dovolil cca 2 hodinový „šľofík“. Dopísal som si svoj denník, bol na spoločnej večeri 

a už len oddychoval na hotelovej izbe. 

 

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

Dnešný deň bol celkom kľudný a pre mňa oddychový. Zrelaxoval som sa pred 

zajtrajším spoločným program – smer Svatý Kopeček a ZOO. 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

11.  deň                                     06. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnes som si teda zamakal naplno. Vyskúšal som si, čo je to, keď naraz treba súrne 

veľa vecí a človek nestíha. Najskôr bolo treba lokalizovať všetky vozne, následne ich 

odhlásiť, prípadne prehlásiť na nakládku. Ďalej nám prišlo neskutočne veľa faktúr, 

ktoré bolo treba potriediť, orazítkovať a nahodiť do systému. Výhoda bola, že mi ušiel 

aspoň čas, a bol som kľudnejší a spokojnejší, keď som už sedel pri teplom obede. 

 

Voľnočasové aktivity: 

Nakoľko sa nám zlepšilo počasie, tak nám dnes naplánovali výlet do Samotíšek. 

Najskôr sme sa vybrali na Svätý Kopeček obzrieť si baziliku a jej neskutočne krásne 

okolie. Ďalej bola v programe zahrnutá aj návšteva ZOO Olomouc. Najviac na čo 

som sa tešil boli surikaty – moje obľúbené zvieratá. Našťastie ich tam mali a bol som 

spokojnejší. Trochu mi vadilo, že veľa zvierat bolo zatvorených, možno aj skrz ešte 

celkom chladného počasia, a ďalšou nevýhodou bola aj rekonštrukcia areálu. Mimo 

toho bola návšteva ZOO v skutku príjemná a rekreačná. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dnešný deň bol celý náročný. Okrem toho, že už od rána som mal v práci veľa 

roboty, ešte aj poobedný výlet na Svätý Kopeček a do ZOO dal celkom zabrať 

a zaručil mi celkom slušných 20 000 krokov. 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

12.  deň                                     07. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnešok bol pomerne zaujímavejší ako iné dni.                                                            

Nakoľko Dan (šéf) chýbal, tak som mal možnosť pracovať                                       pri 

za jeho pracovným stolom. Bolo to opäť niečo iné, čo mi                                        

samozrejme aj vyčarilo úsmev na tvári. Dnes nám neprišli                                                  

ani žiadne faktúrky, tak som v podstate všetko len                                                            

kontroloval a odhlasoval vozne na prepravu. Nakoľko zajtra                                                     

je môj posledný deň v tejto spoločnosti, a jedna kolegynka                                                              

už nepríde, tak som sa s ňou rozlúčil, urobili sme si spoločné                                                 

foto a určite jej po ostatných (rovnako ako aj všetkým)                                                          

pošlem nejakú drobnosť ako prejav vďaky za trpezlivosť                                                                    

so mnou. Po práci som si dal chutný obed v neďalekej                                         

reštaurácii. 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Po práci sme mali voľný program, tak som oddychoval na hoteli a vyplňoval všetky 

potrebné papiere, k úspešnému ukončeniu odbornej stáže v Olomouci. 

 

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

Deň bol po pracovnej stránke super, aj jedlo som mal fajn. Čo ma však mrzí je fakt, 

že zajtra je to už posledný deň v príjemnej spoločnosti ochotných ľudí, s ktorými som 

nemal ani najmenší problém. 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

13.  deň                                     08. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnes som sa už v podstate lúčil s celou kanceláriou. Trochu som si ešte užil 

posledné chvíle za počítačom a vypĺňanie nákladných listov. Všetkým som sa 

poďakoval za ich trpezlivosť a obetavosť, za čo som im ako malý znak vďaky 

doniesol po fľaške chutného vína. Nemohol som si odpustiť ešte spoločnú fotografiu 

so šéfom, spoločný obed a následné rozlúčenie a odchod na hotel. 

 

 

 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Dnes nám všetky plánované aktivity pokazilo počasie, tak sme na hoteli už len 

oddychovali a spali. V podvečer sme si pobalili všetky veci, porozprávali sa ešte do 

neskorého večera a išli v podstatne aj trochu smutní spať, vzhľadom k tomu, že ráno 

už odchádzame domov. 

 

 

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

Dnešný deň bol len taký oddychový a rozlúčkový. Psychicky a v podstate aj trochu 

fyzicky, sme sa pripravovali na odchod domov. Budeme spomínať na túto mobilitu 

verím, že všetci len v dobrom. 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby  



 

 

14.  deň                                     09. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Nepracovali sme, pretože sme už cestovali domov. 

 

Voľnočasové aktivity: 

CESTA DOMOV. 

 

 

 

 

 

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

Dnešný deň sme sa už len pobalili a išli domov. Takže mám z neho trochu smutné 

dojmy, no aj sa vlastne teším opäť na nové výzvy. 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

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

Celkovo by som túto mobilitu zhrnul, ako najzaujímavejších 14 dní mimo domova, 

ktoré som zažil. Zo začiatku som mal trochu obavy, že ako to bude všetko prebiehať, 

v akej firme budem a čo budeme v podstate robiť. No už po prvom dni nervozita 

upadla, a začal som si užívať naplno. Prišiel prvý deň v práci, po ktorom som si 

myslel, že sa určite nenaučím robiť to, čo moji kolegovci, nakoľko mi to prišlo strašne 

náročné, keď mi to šéfko vysvetľoval. Skutočnosť však bola niekde inde. Už na druhý 

deň ma posadili za samostatný počítač a dávali mi samostatné úlohy. Vždy mi 

vzorovo ukázali čo mám robiť, a ja som už vlastne len opakoval ďalšie pokusy. Každý 

deň sa striedala jedna kolegynka, ktorá ostane na home office, aby som ja mohol 

pracovať. Mali sme totiž malú kanceláriu. Deň čo deň, si môžem dovoliť povedať, že 

moje vedomosti narastali, a už som nepotreboval až takú asistenciu. V druhý týždeň  

mobility som už vedel samostatne pracovať, dokonca si aj sám hľadať nejakú prácu, 

aby som sa nenudil. Ale nebola to len práca čo ma v tejto firme napĺňalo. Bol to 

večný úsmev na tvári od kolegov, príjemné rozhovory, pravidelná kávička o 10. 

V neposlednom rade to boli aj spoločné obedy, pri ktorých sme sa vedeli poriadne 

zasmiať a porozprávať hlavne o veciach, ktoré sa netýkali práce. Dokonca som bol aj 

potešený, že sa zaujímali o rôzne veci čo sa týkali či už mňa, alebo Slovákov. Ďalej 

som veľmi vďačný za chvíle voľného času, ktoré mi umožnili spoznať krásy 

Olomouca, jeho okolia a zažiť nové zážitky. Myslím, že sme boli celkom super partia, 

či už pri návšteve zámku, ZOO, jaskyne a rôznych iných atrakcii. Mal som pri sebe 

super parťáka – Šimona, s ktorým si veľmi rozumiem, a spoločne sme vedeli aj sami 

večer ísť sa len tak prejsť do mesta, prezrieť si historické centrum, či vyskúšať 

lokálnu kuchyňu a hlavne kvalitné pivko. Boli to dva týždne úplne iného života. Mal 

som nastavený určitý režim, čo pri mojej ulietanosti doma nie je možné. Ďakujem za 

možnosť takéhoto niečoho, bude to u mňa zaryté hlboko v srdci a budem s radosťou 

spomínať. Rád si to ešte niekedy zopakujem. 

 A Olomouc? Ten určite navštívim! 

 

 



 

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

                                                                       Podpis účastníka mobility 

 

 

 


