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 FEE Transport patrí medzi profesionálov v oblasti dopravy, 
špedície a skladovania. 

 

 Ponúka zákazníkom dopravné a logistické služby s pridanou 
hodnotou dobrej ceny.  

 

  “Len v takom zmysle môžeme byť spoľahlivejší a lepší ako 
ostatní“.  



 Vízia: Naším cieľom je byť uznávaným komplexným a 
flexibilným dopravcom, logistom na poli stredoeurópskeho 
rozmeru. 

 

 FEE transport ponúka služby: cestnej dopravy, expresnej 
dopravy, leteckej a námornej dopravy, nadrozmernej dopravy, 
skladovú logistiku a balíkové služby. 

 



LOGO firmy 

Vizitka firmy Budova pobočky v Olomouci 



 Moja práca vo FEE transport bola pestrá. 

 

 Dali mi toho veľa a kolektív bol ústretový a priateľský. 

 

 Naučila som sa pracovať so zákazníkom, navrhnúť mu cenu 
poprípade vyriešiť problém. 

 

 Taktiež už viem pracovať s programom RALS, kde viem 
vypočítať kilometre, mapovať trasu, spracovať objednávky, 
sledovať kamióny podľa GPS. 

 





 V Olomouci sme toho počas voľno časových aktivít veľa videli, 
zažili. 

 

 Videli sme krásnu olomouckú architektúru, čaro námestia, 
jaskyňu, hrad, zoo, výstavu flóry alebo aj laser game. 

 

 O zábavu počas voľna bolo vždy postarané. 



Námestie Olomouc 

Pevnosť poznania 

Jaskyňa Javořičská  



Jaskyňa Javořičská  

Hrad Bouzov 

Skleníky Flóra 



Bowling Laser Game Architektúra 



Bazilika Navštívení panny 
Marie na Svatém Kopečku 

ZOO 

Výhliadková veža Zoo 



 Táto stáž bolo jedno z mojich dobrých rozhodnutí, som rada, že som 
sa na ňu dostala a mohla pocestovať do Českej republiky. 

 Dalo mi to veľa ako už po praktickej časti, tak samozrejme aj ľudskej. 
Zistila som, že viem pracovať s ľuďmi a nemôžem sa báť ísť za 
svojimi cieľmi, ktoré si treba vybojovať. Zlepšila som sa v anglickom 
jazyku, komunikácii, spracovávaní dokumentov, pracovaním s 
programami. A som si istá, že tieto skúsenosti využijem v budúcnosti 
či v škole alebo v zamestnaní.  

 Čo mi to  dalo po ľudskej stránke? To, že ľudia sú rôzne povahy, 
nemusíme si s každým na začiatku sadnúť, ale po čase áno. Treba sa 
vedieť prispôsobiť aj ostatným a nájsť kompromis. Vždy sa vie nájsť 
riešenie. 



 Na záver by som sa chcela poďakovať pani učiteľkám, ktoré 
sa s nami vybrali na túto cestu a všetko veľmi dobre 
naplánovali. 

 Taktiež aj firme Agamos, ktorá spolupracovala s našou školou 
a vybavili nám firmy, ubytovanie a podobné veci. 

 A samozrejme všetkým, čo sme sa Erasmu zúčastnili a spravili 
sme ho výborným. 


