
 
 

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:  Timea Funiaková 

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) 
+420 725 832 966 

 

 

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: 

Nedeľa:  

 Odbornej praxe sme sa ešte nezúčastnili  
 

Voľnočasové aktivity: 

 11:00 odchod zo Žiliny do Olomouca.  
 Príchod 14:30  
 Ubytovanie sa v izbách.  
 Na hoteli sme dostali potrebné informácie ako bude prebiehať prax a povedali 

sme si určité pokyny a pravidlá. 

 Hneď prvý deň sme strávili všetci spolu.  
 

 

 

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

 Moje dojmy z tohto dňa sú pozitívne.  
 Teším sa na najbližšie dni. 

 

 

 

 

 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

2.  deň                                     28. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 8:00 príchod na prax  
 BOZP. 
 Zoznamovanie sa s prostredím a kolegami.  
 Základné informácie o práci ktorú budeme vykonávať.  
 Študovanie pravidiel vodiča autobusu a vybavenie autobusov.  

 

 

Voľno časové aktivity: 

 Po praxi sme prešli celé centrum mesta.  
 18:00 večera, po večeri sme s kamarátmi išli do mesta.  

 

 

 

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

 Klady: Veľa pohybu, Zorientovali sme sa v meste, výborné raňajky, super 

počasie  

 Kolektív na praxi je veľmi príjemný. 

 

 

 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby  



 

 

3.  deň                                     29. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 8:00 príchod na prax  
 Prezeranie vybavenia autobusov – dokumentácia vodiča, licencia trasy, 

vnútorné označenie priestorov 
 Študovanie prevádzkovej dokumentácie  
 Dispečerské služby  - sledovanie 

  
 

Voľnočasové aktivity: 

 Porada – plánované voľnočasové aktivity 
 Individuálne činnosti, oddych na izbe  
 Písanie denníka  

 

 

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

 Z tohto dňa mám pozitívne pocity 
 Negatívum: zhoršilo sa počasie 

 

 

 

 

 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

4.  deň                                     30. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 6:30 raňajky, výborne 
 Príchod na prax 8:00  
 Naštudovanie a následné zostavovanie mesačného a denného plánu 

autobusových liniek.  
 Práca s dochádzkou zamestnancov. 
 Študovanie kolektívnej zmluvy, medzi zamestnávateľom a základnou 

organizáciou odborného zväzu. 
 

Voľnočasové aktivity: 

 15:30 odchod z hotela na spoločný program 
 Prišli sme na zastávku a ušla nám električka, nastúpili sme na náhodnú 

električku, o zastávku ďalej sme vystúpili lebo sme si mysleli že sme v zlej. 
Pár minút na to ako odišla sme zistili že vlastne išla tam kam sme potrebovali

. 
 V pláne bolo, že pôjdeme na vyhliadkovú vežu v centre mesta. Veža bola 

bohužiaľ zatvorená kvôli nepriaznivému počasia. 
 Pozreli sme sa aspoň do kostola sv. Mořice.  
 Pozreli sme si aj Orloj.  

 Pani zástupkyňa nás pozvala na koláčik a kávu .  
 

 

 

Celkové zhrnutie 

dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

 Z celého dňa mám pozitívne pocity.  

 Negatívum: Nepriaznivé počasie. 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby 

 



 

 

5.  deň                                     31. 03. 2020 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 6:30 raňajky  
 8:00 príchod na prax  
 Zdokumentovanie a evidencia sťažností, spôsob ich 

riešenia (sledovanie činnosti). 
 Dispečerské služby – komunikácia s vodičmi, 

načítavanie kariet vodičov. 
 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Individuálne voľnočasové aktivity  
 Návšteva obchodného centra 
 Oddych na izbe 
 Spracovanie denníka a slovníčka 

 

 

 

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

 Z tohto dňa mám pozitívne pocity.  
 Negatívum: zamračené počasie.  

 Zatiaľ som veľmi spokojná. 

 

 

 

 

 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

6.  deň                                     01. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 8:00 príchod na prax. 

 Vypisovanie a triedenie denných záznamov. 

 Analýza nehodovosti autobusov – dôvody a následky. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 spoločný program- Pevnosť poznania. 
 večer -  klub Varna  

 

 

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

 V Pevnosti poznania sa mi veľmi páčilo. Najlepšia atrakcia bol stav bez tiaže.  
 Z tohto dňa mám veľmi dobre pocity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

7.  deň                                     02. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Cez víkend sa prax nekonala  

 

Voľnočasové aktivity: 

 9:00 odchod autobusom na spoločný program  
 Javořicské jaskyně  
 Navštívili sme hrad Bouzov  
 Obed sme mali na hoteli, objednali sme si pizzu.  
 Večer sme sa rozprávali s babami na izbe.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 Z tohto dňa mám pozitívne pocity  
 Dobrý program  
 Negatívom bolo počasie, zima bola veľmi  
 Jaskyňa aj hrad bol krásny.  

 

 

 

 

 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

8.  deň                                     03. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Cez víkend sa odborná prax nekonala 

 

Voľnočasové aktivity: 

 V nedeľu sme si mohli trocha dlhšie pospať pretože odchod bol až 10:30.  
 Spoločný program: Skleníky, obed, kávička, bowling.  
 Po príchode na hotel sme mali večeru a oddychovali sme na izbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      • Tento deň bol super.  

      • V skleníkoch bolo krásne a bowling ma veľmi bavil. 

 

 

 



 

 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

9.  deň                                     04. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Príchod na prax 8:00 

 Prešli sme si autobusové a Hlavné nádražie 

 Preštudovali sme si cestovné poriadky  - spôsob ich vylepovania, formát, 

umiestnenie 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Spoločný program – laser game 

 Skončila som 3. 

 Večera a oddych na hoteli 

 Vypracovanie česko-slovenského slovníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Dnešný deň bol super, laser game som si veľmi užila.  

 Negatívum: počasie  

 

 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

10.  deň                                     05. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Príchod na prax 8:00 

 Tvorenie Cestovného poriadku( Linky, spoje ), v programe M-line Edison. 

Program slúži na vytváranie cestovného poriadku na základe definovaných 

požiadaviek dopravcu, s prihliadnutím na bezpečnostné prestávky, DODK, 

odpočinok vodiča a iné. 

 Zoraďovanie a archivácia denných záznamov. 

 Orezávanie a laminovanie cestovného poriadku  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Individuálne voľnočasové aktivity 

 Nákupné centrum Šantovka 

 Príchod na hotel a večera  

 Upratovanie izby a oddych na hoteli 

 

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

 Dnešný deň bol super. Prax bola veľmi zaujímavá, najviac sa mi páčilo 

vytváranie cestovného poriadku. 

 Negatívum: nepriaznivé počasie 

 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

11.  deň      06. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Príchod na prax 8:00 

 Spracovávanie prevádzkových dokladov 

 Jazdné listy  

 Triedenie a archivácia záznamov o prevádzke 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Obed  v McDonald’s výnimočne.   

 Spoločný program – ZOO Olomouc.  

 Navštívili sme baziliku Svätej Panny Márie na  Svätom Kopečku. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Z tohto dňa mám veľmi dobrý pocit, ZOO bola krásna aj keď sa práve 

prerábala. Boli tam nádherné zvieratá. 

 Bazilika Svätej Panny Márie bola krásna.  

 

 

 

 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

12.  deň                                     07. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Príchod na prax 8:00 

 Zaznamenávanie spracovaných údajov do elektronickej databázy  

 Graficky týždenný plán Safety údržby vozidiel – plán pravidelnej trojmesačnej 

kontroly, hľadanie poškodení v autobusoch, napr. sedačky a odstránenie 

týchto chýb. Ide o bezpečnosť cestujúcich. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 V rámci individuálneho programu nákup oblečenia v  OC Olympia  

 Oddych a písanie denníka  

 

 

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

 Tento deň bol veľmi fajn. Dnešná prax ma veľmi zaujala, hlavne to, že čo 

všetko podnik robí pre bezpečnosť cestujúcich. 

 Konečne bolo pekné počasie, svietilo slniečko.  

 

 

 

 

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

      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.  

 Sledovania meškaní alebo skorých odchodov zo zástaviek v programe 

TAGRA.  

 Rozlúčka � 

 

Voľnočasové aktivity: 

 14:00 odchod z praxe  

 Pobalenie si vecí  

 Večera 17:00 (skôr pretože sme mali ísť ešte do mesta ale kvôli zlému 

počasiu sme nemohli)  

 Klub Varna � 

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

Dnešná prax bola veľmi zaujímavá, najviac ma bavilo kontrolovanie autobusov kde 

sa nachádzajú, akou rýchlosťou sa pohybujú. Veľmi sa mi páčila aj rozlúčka vo firme, 

boli veľmi milý a popriali nám všetko dobré do budúcnosti. Na rozlúčku s mestom 

sme zašli do klubu aj s kamarátkami.  

 

 

 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

14.  deň                                     09. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Tento deň bol odchodový  

 Prax sa nekonala  

 

Voľnočasové aktivity: 

 10:00 odchod  

 12:30 príchod do Žiliny 

 

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

 

 

 

 

 

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

      Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

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

Odborná stáž v Olomouci ma veľa naučila a priniesla aj veľa zážitkov. Na prax som 

chodila dva týždne okrem víkendov vo firme Arriva a.s. autobusy. Na praxi som sa 

venovala viacerým činnostiam a beriem to veľmi pozitívne. Moja prax bola viac 

teoretická ako praktická ale vôbec mi to neprekážalo, pretože som sa veľa naučila 

a celú teóriu by som vedela použiť aj v praxi. Veľmi sa mi páčilo že si každý našiel na 

nás čas a ukázal nám čo je jeho náplňou práce a čo všetko musia urobiť preto aby 

autobusová doprava fungovala. Kolektív bol veľmi príjemný a nemala som pocit, že 

tam nie sme vítané. Jednalo s nami profesionálne a zároveň kamarátsky. Firmu 

Arriva a.s. autobusy by som určite odporučila aj ďalším stážistom. S odbornou 

praxou a prístupom zamestnancov firmy som nemala žiadny problém. Ubytovaný 

sme boli v hotely Hesperia***. Hotel bol dobrý, jedinou nevýhodou bola najbližšia 

zastávka od hotela 1km. Raňajky sme mali na hotely a boli výborne, každé ráno som 

sa na ne veľmi tešila. Bol veľký výber aj zo slaného aj zo sladkého. Obed sme mali 

formou stravných lístkov čo bolo super. Na obed sme chodili do jedálne ktorá bola 

v budove, kde sme praxovali to sa mi veľmi páčilo. V jedálni varili veľmi dobre a vždy 

som sa poriadne najedla. Večere sme mávali v hotely o 18:00. Veľké pozitívum 

Erasmu bol aj to, že sme na ňom boli veľmi dobrý kolektív a veľa času sme mohli 

tráviť spolu. So spolužiačkami sme si veľmi užili aj voľnočasové aktivity. Spoznala 

som skoro celé mesto. Spoločné výlety ma veľmi bavili. Navštívili sme jaskyňu 

Javořičska,hrad Bouzov, ZOO Olomouc, sv. Kopeček, Baziliku navštívenia Panny 

Márie. V centre mesta sme si pozreli stĺp Najsvätejšej Trojice, Olomouckým orloj, 

ktorý veľmi krásny a na druhý krát sme ho videli aj keď zvonil. V centre mesta sme 

taktiež navštívili aj kostol sv. Mořice a chceli sme ísť aj na vyhliadkovú vežu no kvôli 

počasiu sme sa tam nedostali. Navštívili sme aj interaktívne múzeum vedy ( Pevnosť 

poznania ) tam sa mi veľmi páčilo. Prvý krát som si zahrala laser game, veľmi sme sa 

pri tom nasmiali, ale aj nabehali. V obchodnom centre Šantovka sme si boli zahrať 

bowling a naše zlate pani učiteľky nás pozvali na kávu. Navštívili sme aj veľké 

skleníky ( Výstavište flóra ) rastliny aj zvieratká boli nádherne. Počasie nám veľmi 

nevychádzalo ale nenechali sme si tým zničiť náladu. Erasmus mi priniesol veľa 

zážitkov, možnosť stráviť čas s blízkymi kamarátmi, spoznať nové mesto a hlavne 



som sa toho veľa naučila. Som si istá že skúsenosti ktoré som za tieto dva týždne 

nabrala určite v budúcnosti a v mojom budúcom zamestnaní využijem. Na záver by 

som sa chcela poďakovať, že som sa vôbec mohla zúčastniť projektu Erasmus+.   

 

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

                                                                       Podpis účastníka mobility 

 

 

 


