
 

 

                         
 

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:  Šimon Mazán 

Študijný odbor:    3760 M Prevádza a ekonomika dopravy 

 

 

 

 

 

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

 

                                      

  



 

 

                                                                                          

 

Identifikačné údaje o hostiteľskej organizácii 

 

Obchodné meno  Pelmi, spol s r.o. 

Sídlo 
Hálkova 171/2, Hodolany, Olomouc 

Mentor zahraničnej stáže 
p. Jana Ticháková 

Kontaktné údaje (tel., e-mail) 
420 775 581 582 

 

 

 

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: 

-prax sa nekonala nakoľko bol deň pracovného pokoja 

 

Voľnočasové aktivity: 

-cesta na dohodnuté miesto stretnutia v Žiline 

-príchod na miesto o 10:46h, oboznámenie so základnými informáciami, naloženie 

batožiny a včetkých učastníkov do autobusu 

-realizácia cesty a príchod do mesta Olomouc, dĺžka cesty bola cca 2:30h 

-príchod do hotela Hesperia bol o 13:30h 

-po príchode nás zamestnanec hotela uvítal, dal inštrukcie a boli sme ubytovaní 

-po krátkom pobyte na izbe a ubytovaní, sme mali stretnutie so zástupkyňou 

sprostredkovateľskej organizácie Agamos, dostali sme informácie ohľadom podnikov, 

možností dopravy, výkonu stáže a potom sme sa vybrali na obhliadku okolia a krátke 

občerstvenie 

-zhruba pol hodinu pred večerou sme sa vrátili na 

ubikáciu a o 18:00h sme večerali 

-po večeri sme mali osobné voľno 

-v podvečer sme sa stretli na jednej izbe, kde sme sa 

zabávali 

 

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

-nakoľko bol krásny deň, čo sa týka počasia mali sme mnoho možností užiť si deň od 

cesty do CZ až po večer 

-čiže sa mi páčilo 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 



 

 

 

 

2.  deň                                     28. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-nástup v 1. deň na stáž bol príjemný 

-príchod na prax bol o 8:00 h s privítaním celého kolektívu v kanceláriách 

-po krátkom zoznámení a rozhovoroch som sa o 9:30h mohol zapojiť do činnosti 

podniku 

-v prvý deň sa prvá moja práca začala s Veronikou, ktorá ma zoznámila s 

programom HELIOS, ďalej ma poverila zadávaním prepráv v programe 

RAALTRANS, následne som z jej mailu vybavoval “poptávku” a odpisoval klientom 

-pri práci v systéme HELIOS, mi bolo ukázané obšírne využívanie, a to nielen na 

tvorbu objednávok, faktúr a pod. dokumentov, ale aj na evidenciu v skladoch, 

následne som zadával požadované vstupné informácie a pracoval s nimi 

-o 12:40 h som dostal priestor na obed 

-po príchode z obeda som si dorobil pondelkové zadania a spokojný odišiel na hotel 

 

Voľnočasové aktivity: 

-po príchode na hotel, sme sa po krátkej pauze vybrali s 

príjemnou spoločnosťou pani učiteliek, ktoré v ten deň mali 

sviatok, na výletík do centra mesta 

-výletík sme si užili, pretože sme navštívili Horné námestie, Stĺp 

Najsvätejšej Trojice, Katedrálu sv. Václava a spoznali krásne 

uličky mesta 

-z mesta sme absolvovali cestu električkou do hotela na večeru 

 

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

-krásny energický deň v príjemnej spoločnosti bol na nezaplatenie 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby  



 

 

 

 

3.  deň                                     29. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-príchod na prax bol o 8:00h  

-dnes ma mala na starosti Anka a Janka 

-Janka ma na začiatku zoznámila s programom TIMOCOM,  a mal som na 

starosť vybavenie objednávok, faktúr (HELIOS), podpriraďovanie CMR, zápis 

úkonov do EXCELU pre internú kontrolu v podniku 

-spríjemnením bol obed so “šéfovou”, ktorá bola ochotná a ukázala mi zaujímavé 

miesta v centre mesta 

-po obede mi boli dané obdobné pokyny ako pred obedom + využil som už 

vlastné zručnosti 

-odchod z kancelárie bol o 14:35 h 

 

Voľnočasové aktivity: 

-stretnutie sa s vedením, oboznámenie sa s týždenným 

programom 

-individuálny program, spracovanie povinnej dokumentácie 

 

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

-vychádzka do miestnej “pivárny” sv. Václav a užívanie si čara 

mesta a jeho nočných zákutí :) 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

 

 

4.  deň                                     30. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-príchod na prax o 8:00 h do kancelárie 

-spočiatku bolo všetko kľudné, ale okolo 10:00 h sa začali riešiť prepravy, netrvalo to 

však dlho, ale zaistilo mi to kompletizáciu dokumentov, párovanie FA s objednávkami 

a kontrolu úkonov v EXCELI a zaznamenávanie vstupných údajov v HELIOSE 

-zadávanie prepráv v RAALTRANS 

-návšteva pedagógov (v zložení p. Rezníčková a p. Remetová) 

-zaoberal som sa najviac podlimitnou ADR 

-a stály proces s kontrolou a spracovávaním dokladov 

 

Voľnočasové aktivity: 

-dnes sme sa zúčastnili príjemného a zábavného programu s p. 

Remetovou, s ktorou sme absolvovali ESCAPE ROOM v Olomouci, 

keďže som sa po prvý krát zúčastnil takejto aktivity užil som si ju o to viac 

-následne sme po ukončení “Mistra úniku”, cestovali na hotel, 

aby sme sa navečerali 

-po večeri sme si dali krátku pauzu a oddýchli sme si a 

samozrejme sme sa upratali v centre na nejaký kulinársky 

zážitok  

 

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

-po návšteve podniku DRÁPAL nám večer ubehol ako večerné správy 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

 

 

5.  deň                                     31. 03. 2020 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-štandardný nástup na prax o 8:00h 

-nakoľko dnes je posledného, usilovne sa pracovalo 

na kompletizácií objednávok s faktúrami, kontrole v 

programe HELIOS 

-ale pokračovalo sa aj v normálnom špedičnom 

kolobehu, vybavovanie e-mailov, vytváranie 

objednávok, riadenie sa požiadavkami objednávateľa 

podľa INCOTERMS doložiek … 

-počítanie ložných metrov, kalkulácia prepravy … 

-kontrolný zápis úkonov do EXCELU 

-dostal som jemný náhľad k poisteniam pri prepravách 

 

Voľnočasové aktivity: 

-nakoľko nie je dnes priaznivé počasie, nevychystali sme sa do mesta, ale boli sme  

len v blízkom okolí hotela 

-spracovanie povinnej dokumentácie – denníky, slovník 

 

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

-zaujímavý a kľudný deň 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

 

 

6.  deň                                     01. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-nástup o 8:00 h, vzhľadom na to, že bol prvý deň v mesiaci a bolo všetko z minulého 

mesiaca uzatvorené, pokračovalo sa v práci  v programe HELIOS, RAALTRANS, 

EXCEL, vybavovanie e-mailov … 

-keďže prišiel nový kolega mal som možnosť si preopakovať počítanie ložných 

metrov, študovať CMR (samozrejme v češtine) a podobne 

-pred obedom sa pomaly začínalo tradičný špedičný kolobeh 

 

Voľnočasové aktivity: 

-v poobedných hodinách sme navštívili Pevnosť Poznania, kde sme si 

mohli rozšíriť svoje znalosti z oblasti histórie, biológie, fyziky, chémie a 

astronómie 

-najviac sa mi páčilo v oblasti dolnej expozície, kde som isto strávil najviac času :) 

-po skončení prehliadky Pevnosti Poznania sme odišli na večeru do hotela 

-po večeri sme sa zveľadili a nachystali na veľmi príjemný večer v meste, 

na ktorý sme sa celý týždeň tešili … 

 

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

-dnešný deň stál naozaj za  to  

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

 

 

7.  deň                                     02. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-keďže je deň pracovného pokoja, prax sa nekonala 

 

Voľnočasové aktivity: 

- dnes ráno sme sa bez väčších ťažkostí chystali na veľmi pekný 

program zorganizovaný pani profesorkami, ktorý pozostával z 

návštevy Jaroříčských jaskýň a prehliadky na hrade Bouzov (kde sa 

nakrúcali napríklad filmy ako Válka volů, Fantaghiro, Kluci v akci) 

-po ukončení programu sme zavítali do podniku 

U Krystýna, kde sme sa najedli a vrátili na hotel 

-ja osobne som odcestoval okolo 17:00h do 

Frýdku-Místku na hokej, ale pozrel som si aj 

Staromešťanské domy na námestí 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, 

dojmy.....) 

-celý deň mal svoje kultúrne čaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby  



 

 

 

 

8.  deň                                     03. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-pokračuje víkend 

 

Voľnočasové aktivity: 

-po prebudení sme vyrazili na výlet na výstavisko Flora, kde sme mali 

ukážku expozície fauny a flóry v Sbírkových skleníkoch výstaviště 

-po ukončení programu na výstavisku sme sa premiestnili do Galérie 

Šantovka, kde sme absolvovali obed hneď vedľa bowlingu a komfortný 

bowlingový program, ktorý sa mne osobné páčil a mi pripomenul 

bowlingový pocit, keďže po korone som hral prvý raz 

-po skončení programu sme sa vrátili na večeru 

 

 

 

 

 

 

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

-až na dosť chladné počasie nemôžem dňu vytknúť nič 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

 

 

9.  deň                                     04. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-začiatok pracovného týždňa sa začal štandardnou náplňou práce 

-venoval som sa základným úkonom, spracovávaniu a dokončovaniu dokumentácie 

-práca so softvérovým vybavením … 

 

Voľnočasové aktivity: 

-odobral som sa na obed a po praxi sme sa všetci stretli v meste a 

spoločne sme si išli zahrať laser game 

-hranie bolo zábavné, ale celkom náročné 

-neskôr som si spravil program v meste, a keď už bol čas večere, 

vrátil som sa na hotel 

 

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

-až na vietor, ktorý bol nepríjemný som si užil krásny deň 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

 

 

10.  deň                                     05. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-príchod na prax okolo 8:00h, na začiatok som vybavil e-maily, ďalej som 

skontroloval všetky doklady pripravené na fakturáciu, zapísal operácie do EXCELU 

-skontroloval som priebežné objednávky a pracoval v HELIOSE, následne som 

dopĺňal poistky k prepravám … riešil dopyt prepráv … 

 

Voľnočasové aktivity: 

-individuálny voľný program som využil na oddych na izbe 

 

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

-ďalší deň keď krása strieda nádheru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby  



 

 

 

 

11.  deň                                     06. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-príchod na prax v štandardnom čase  

-štandardný špedičný kolobeh 

 

Voľnočasové aktivity: 

-začali sme výletom na Svätý Kopeček, na ktorom sme sa rozhliadli a navštívili 

interiér baziliky 

-pokračovali sme cestou do ZOO, v ktorej sme dostali dostatok priestoru a času na 

prehliadku 

-po ukončení prehliadky sme sa vrátili na hotel, kde 

sme sa navečerali 

 

 

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

-deň sme si užili 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

 

 

12.  deň                                     07. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-príchod na prax o 8:00 h  

-presný špedičný kolobeh so všetkým čo ma naučili 

 

Voľnočasové aktivity: 

- individuálny program - oddych v meste a na izbe  

- spracovanie povinnej dokumentácie  

 

 

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

-krásny a príjemný deň 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

 

 

13.  deň                                     08. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-bol to posledný deň stáže, celý deň sa niesol v pokojnej, ale zábavnej nálade 

-ku koncu som sa patrične rozlúčil so skvelým kolektívom, za ktorý som vďačný, že 

som mohol byť jeho súčasťou 

 

Voľnočasové aktivity: 

-nakoľko po príchode na hotel sme mali naplánovaný program o 15:00 h 

s pani Blaníkovou, neodišli sme do mesta, ale oddýchli na izbe, 

-po skončení tohto programu sme mali naplánovanú cestu do mesta, ale 

tú nám prekazil dážď, čiže posledný pracovný deň bol kľudný. 

 

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

-rozlúčenie vyšlo tak ako som si predstavoval, len škoda že nám 

neprialo počasie … 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

 

 

14.  deň                                     09. 04. 2022 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

-deň pracovného pokoja 

 

Voľnočasové aktivity: 

-okolo 9:00 h sme sa zobudili a postupne sme sa pobalili a čakali na autobus, 

-odchod z Olomouca bol okolo 10:10 h, 

-po príchode do Žiliny sme sa rozlúčili a rozišli. 

 

 

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

-bol to už posledný deň a nejaké aktivity sa už nekonali, len sme sa pobalili a 

cestovali domov. 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

 

 

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

 

 

Na úvod by som povedal, že som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tohto 

projektu, prinieslo mi to mnoho teoretických, ale aj praktických skúsenosti, ktoré isto 

zúžitkujem v budúcnosti.  

Spoznal som nových ľudí nielen na praxi, ale aj mimo nej. Mohol som tiež aj spoznať 

krásne a historické krásy mesta Olomouc, ktoré sa mi nesmierne páčili. Stáž v 

podniku ako je PELMI s.r.o. je skúsenosť, na ktorú nezabudnem a dala mi mnoho 

skúseností a zručností a zdokonalila veľa mojich znalostí. Zúčastňoval som sa 

priamo v špedičnom kolobehu na všetkých činnostiach v podniku, hneď od prvého 

dňa. Počnúc odbavovaním e-mailov, vyhľadávaním dopravcu, vytváraním 

objednávok, spracovávaním poistení, fakturovaním a kompletizovaním všetkých 

písomností a dokumentácie potrebnej k prepravám. Rozšíril som si zručnosti s 

programom RAALTRANS, naučil sa pracovať v systéme HELIOS, oboznámil sa s 

programom TIMOCOM a pracoval s kontrolnou dokumentáciu podniku aj v programe 

EXCEL … ďalej som pracoval s rôznymi internetovými portálmi využívanými v 

doprave … štáž, ktorú som absolvoval, by som si najradšej predĺžil alebo absolvoval 

znovu.  

Mesto Olomouc je krásnym, historickým, architektonickým a živým mestom. Objavil 

som mnoho zaujímavých miest a pamiatok. Samozrejme centrum a všetky jeho 

bočné a nádherné uličky. Veľmi veľa miestnych podnikov a barov. V meste sa dá 

robiť veľmi veľa zábavných aktivít, so skupinou sme boli na laser game, hrali sme 

bowling, ale dajú sa aj iné mnohé príjemné činnosti. Mesto naozaj ponúka pestrú 

škálu lokácií, kde sa vie človek zabaviť, oddýchnuť a úživať si feeling mesta. 

Morava celkovo ponúka veľa zaujímavých miest, my sme navštívili hrad Bouzov, boli 

sme na exkurzii v Javoříčských jaskyniach, navštívil som tiež krásne mestečko 

Frýdek-Místek. Boli sme aj na výlete za mestom Olomouc na Svätom Kopečku a v 

neďalekej ZOO. 

Celkovo som si Erasmus užil, a som rád za možnosť zúčastniť sa. Mám mnoho a 

mnoho spomienok a vecí, na ktoré nezabudnem a budem na ne spomínať dlho a 

rád. 

 

 

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

                                                                       Podpis účastníka mobility 


