
                         
 

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:   Nina Morongová 

Študijný odbor:    3767  M Dopravná akadémia 

 

 

 

 

 

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

 

                                      

  



                                                                                          

 

Identifikačné údaje o hostiteľskej organizácii 

 

Obchodné meno  
ARRIVA autobusy a.s. 

Sídlo 
Sladkovského 142/3 
Olomouc 

Mentor zahraničnej stáže 
Jana Šťastná 

Kontaktné údaje (tel., e-mail) 
+420725832966 

 

 

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, príchod na stáž. 

 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Zraz na autobusovej stanici v Žiline o 10,45 hod. 

 Odchod zo Žiliny o 11:00 hod. 

 Počas cesty sme mali 10 minútovú prestávku pri Lipníkoch nad Bečvou 

 Príchod do Olomouca 13:30 hod. 

 Check in v hoteli Hesperia 

 Organizačné pokyny od zástupcu sprostredkovateľskej organizácie Agamos 

(pokyny ohľadom praxe) a  pani učiteliek (ostatné organizačné pokyny, 

stravovanie, režim dňa......). 

 Prechádzka do mesta so spolužiačkami. 

 Večera o 18:00 hod. 

 

 

 

 

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

Tento deň hodnotím pozitívne, vďaka peknému počasiu.   

 

  

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

2.  deň                                     28. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Nástup na odbornú stáž do podniku 8,00 hod. 

 Poučenie o BOZP v podniku 

 Oboznámenie sa s priestormi a prevádzkou firmy 

 Obed 12:00 v nákupnom centre Šantovka 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Príchod na hotel 15:00 hod. 

 Prehliadka mesta, Stĺp najsvätejšej trojice 

 Večera 18:00 

 Prechádzka historickým centrom mesta od 18:30 hod. 

 

      Stĺp najsvätejšej trojice  

 

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

Tento deň hodnotím pozitívne. Dobré dojmy vo mne zanechali zamestnanci firmy, ich 

prístup a ústretovosť. Cítili som, že nie som tam na obtiaž, ale vítaná.  

Mesto sa mi tiež páči, je tu veľa krásnych pamiatok sústredných hlavne v centre 

mesta. Veľmi ma prekvapila  - v dobrom slova zmysle – prevádzka dpmo, časté 

spoje, rýchla preprava, dobrá dostupnosť a pani učiteľky nám vybavili aj zľavu na 

cestovné. 



So stravou som tiež spokojná, na raňajky máme bohaté  švédske stoly priamo 

v hoteli, na obed chodíme v blízkosti firmy (na stravné lístky) a na večeru opäť do 

hotela. Varia tu dobre. 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

3.  deň                                     29. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Príchod na prax o 8:00 

 Obhliadka autobusov (MHD, zájazdové)  – dokumentácia vodiča, licencia 
trasy, vnútorné označenie priestorov 

 Triedenie a zakladanie prepravných  dokladov. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Krátka porada, plán voľnočasových aktivít – odsúhlasenie 

 Individuálne aktivity, tvorba a spracovanie denníku 

 Olomouc pri západe slnka – večerná prechádzka 

 

   MHD ktorou jazdíme na prax 

 

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

Dnes sa mi páčilo, že som si mohla autobus pozrieť podrobne, vyskúšala som si 

miesto vodiča. Veľmi ma teší, že sú tu veľmi dobre spoje MHD. Chodia na čas 

a pravidelné. 

 

 

 



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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

 

 

4.  deň                                     30. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Zostavenie denného a mesačného plánu autobusových liniek 

 Študovanie kolektívnej zmluvy medzi zamestnávateľom a odbormi 

organizácie. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Príchod na hotel o 15:00 

 Prechádzka do turistickej informačnej kancelárie na námestí o 15:30 

 Katedrála sv. Václava 

 Posedenie v cukrárni pri koláčiku a kávičke 

 Príchod na hotel 17:30 

 Večera o 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistická informačná kancelária   Katedrála sv. Václava 

 

 



 

 

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

Dnes som prvý krát videla kolektívnu zmluvu, sú tam uvedené zaujímavé benefity pre 

zamestnancov. 

V tento deň sa nám zhoršilo počasie, znížila sa vonkajšia teplota a boli už aj kvapky 

v Olomouci. 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

5.  deň                                     31. 03. 2020 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Zdokumentovanie sťažnosti spôsob ich riešenia (sledovanie činnosti). 
 Dispečerské služby – komunikácia s vodičmi, načítavanie kariet vodičov. 

                                           

Sťažnosti 

Voľnočasové aktivity: 

 Príchod na hotel o 15:00 

 Opäť sme si mohli naplánovať voľnočasové aktivity 

 Tvorba a spracovanie denníku 

 Večera 18:00 

 Prechádzka do mesta 

 

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

Tento deň hodnotím pozitívne, páčilo sa mi na praxi, niektoré sťažnosti boli fakt 

vtipné, skvelý kolektív máme. 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

6.  deň                                     01. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Vyplnenie a triedenie denných záznamov 

 Dopravné nehody autobusov – dôvody a ako sa riešili 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Pevnosť poznania  

 Večera 18:00 

 Klub Varna so spolužiačkami 

             

Pevnosť poznania        Klub Varna 

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

Veľmi zaujímavý deň to bol kvôli Pevnosti poznania, páčili sa mi rôzne hlavolamy.  

A večer v klube hodnotím pozitívne. 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

7.  deň                                     02. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 V tento deň sme prax nemali - víkend. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Javořičske Jaskyne 

 Hrad Bouzov  

 Obed na hoteli  

 Oddych na izbe  

 Večera 18:00 

 

        

  Javořičske Jaskyne    Hrad Bouzov 

 

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

Tento deň hodnotím kladne aj záporne. Kladne kvôli peknej jaskyni a zaujímavému 

hradu a záporne kvôli zlému počasiu.  

Stalagmity stalagtity a stalagnáty boli rôzneho tvaru a veľkosti.   

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 





 

 

8.  deň                                     03. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Deň pracovného pokoja, prax sme nemali. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Výstavište Flóra – Sbírkové skleníky 

 Obed  v nákupnom centre Šantovka 

 Kaviareň  

 Bowling  

 Príchod na hotel  

 Večera 18:00 

 Tvorenie a spracovanie denníku 

 Oddych na izbe 

        

        Výstavište Flóra                                  Bowling 

 

 



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

Tento deň bol zaujímavý. Páčilo sa mi vo Výstavišti Flóra, videli sme tam zaujímavé 

kvety a rastliny. Taktiež bowling bol super. 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

9.  deň                                     04. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 S mentorom sme sa prešli na autobusové nástupište a vysvetľoval nám čo 

musí obsahovať cestovný poriadok 

 

Hlavní nádraží v Olomouci 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Laser game  

 DPMO išli sme si kúpiť týždenný lístok 

 Tvorba česko - slovenského slovníka 

 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, 

dojmy.....) 

Tento deň sa mi veľmi páčil, keďže sme boli na 

laser game a to bolo moje po prvé. 

Počasie bolo každým dňom horšie a horšie. 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

10.  deň                                     05. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Vytvorenie cestovného poriadku danej linky v programe M – line Edison – 

vyhodnotil, či daná linka je dobre navrhnutá, či vodiči majú povinný odpočinok, 

dodržané všetky predpisy, DODK 

 Orezanie a laminovanie cestovného poriadku 

 

Cestovný poriadok 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Individuálne voľnočasové aktivity -  oddych na hoteli 

 Večera 19:00 

 

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

V tento deň sme sa toho naučili viac na praxi, ako to zostavenie cestovného 

poriadku.  

Bol voľnejší čo sa týka programu, bol skôr taký oddychový po štyroch aktívnych 

dňoch. 

 

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



                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

11.  deň                                     06. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Spravovanie prevádzkových dokladov a jazdných listov 

 Triedenie a zakladanie záznamov o prevádzke 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Obed v McDonalds  

 Svatý Kopeček – bazilika Navštívení Panny Marie  

 ZOO Olomouc  

 Večera  

 Oddych na izbe 

 

Svatý Kopeček     ZOO Olomouc 

 

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

Tento deň sa mi páčil vďaka lepšiemu počasiu. V ZOO ma zaujali vysoké žirafy 

a ťavy. 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

12.  deň                                     07. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Zaznamenávanie spracovaných údajov do elektronickej databázy 

 Grafický týždenný plán SAFETY údržby vozidiel – je to taká podniková TK, 

hlavne na vnútorný priestor autobusu, aby nič nehrozilo cestujúcim. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Obed v nákupnom centre Olympic  

 Prešli sme so spolužiačkou rôzne obchody 

 Individuálne aktivity - oddych na izbe 

 Spracovanie denníka 

 

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

V tento deň sa nám oteplilo, a už aj slnko vyšlo tak sa cítim oveľa lepšie ako ostatné 

dní. 

Na praxi sme robili veľmi zaujímavé veci, veľa sme sa nového naučili – firma sa musí 

starať o bezpečnosť viac, ako je zákonom dané. 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

13.  deň                                     08. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Zistené chyby v autobuse sme dokumentovali do knihy závad 

 Sledovanie meškanie autobusov alebo skorých odchodov v programe TAGRA 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Kniha závad 

 

Program Tagra 

Voľnočasové aktivity: 

 Obed 12:00 

 Odchod z praxe 14:00 

 Vyhodnotenie a ukončenie stáže so zástupcom firmy Agamos 

 Večera 17:00 

 Klub Varna 

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

V tento deň sme mali zaujímavú prax, pozorovali sme autobusy ako sa pohybujú 

akou rýchlosťou sa pohybujú a kde sa presne nachádzajú. Po večeri sme sa išli 

rozlúčiť s Olomoucom tak sme zašli so spolužiačkami na párty. 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

14.  deň                                     09. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 V tento deň sme prax už nemali. 

 Bol to odchodový deň 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Odchod z Olomouca 10:00 

 Príchod do Žiliny 12:30 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

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

Ako prvé by som začala praxou, kde som chodila dva týždne. Túto prax si beriem 

pozitívne vzhľadom na to, že sme sa venovali viacerým činnostiam v rôznych 

odvetviach. Každí z firmy si našiel na nás čas a vysvetlil nám čo je jeho úlohou a čo 

všetko musí ovládať aby tam mohol pracovať. Páčilo sa mi, že táto prax bola viac 

teoretická ako praktická. Myslím si, že na tejto praxi sme sa veľa nového naučili 

a mám už ako taký prehľad o tejto práci. Túto firmu ,,Arriva a.s. autobusy´´ by som 

určite odporučila novým stážistom aby sa nebáli a vyskúšali si to. Kolektív na tejto 

praxi bol veľmi dobrý. Pracovníci tam boli veľmi milý a vzdelaný. Ubytovaný sme boli 

v hoteli Hesperia***. Nevýhodou tohto hotela bola lokalita umiestenia. Na najbližšiu 

zástavku električky sme mali asi 15 minút peši, ktorou sme chodili každé ráno a po 

praxi naspäť. Na hoteli by mohli byť aj väčšie skrine, veci sme museli mať 

porozkladané na stole a stoličke. Raňajky na tomto hoteli boli výborne, dalo sa vybrať 

hocičo, či už slané alebo sladké. Na obed sme chodili do reštaurácie, ktorá sa 

nachádzala v budove firmy, v ktorej sme praxovali. Večere sme mali na hoteli. Som 

rada, že sme mohli byť my spolužiačky, niekde spolu v Česku na tak dlhú dobu. Užili 

sme si to, či už na nákupoch na párty alebo len tak večer sedieť na izbe a ,,kecať´´ 

o hocičom. Na výlet sme boli v Olomouckej ZOO, Javořčské jaskyni, na hrade 

Bouzov, na sv. Kopčeku, tam sa nachádzala bazilika Navštívenia Panny Márie, 

pozreli sme si v centre mesta stĺp Najsvetejšej trojice, tam sa nachádzal aj 

olomoucký orloj a kostol sv. Mořice. Navštívili sme aj Pevnosť poznania čo je vlastne 

interaktívne múzeum vedy. Zahrali sme si bowling, ktorý sa nachádzal v nákupnom 

centre Šantovka, čo sme chodievali na nákupy so spolužiačkami. Pani učiteľky nás 

pozvali na kávu a zákusok, čo bolo od nich veľmi milé. Boli sme aj na laser game, čo 

som bola po prvý krát a veľmi sa mi to tam páčilo. Počasie nám celkom robilo 

,,šarapatu´´, ale vždy sme si našli nejaký program. Tak, na záver by som to zhrnula 

a určite túto stáž by som odporučila druhým. Dala mi do života veľa nových 

vedomostí, skúsenosti a samozrejme veľa zážitkov. Som veľmi rada, že som sa 

mohla zúčastniť tohto projektu Erasmus+.  

 



 

Dátum: ...............10.04.2022...............                      ...........Morongová.................. 

                                                                       Podpis účastníka mobility 

 

 

 

 


