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KD TRANSPORT 

• Spoločnosť KD TRANSPORT, medzinárodné 
zasielateľstvo, spol. s r. o. bola založená v roku 1991 
ako jedna z prvých zasielateľských organizácií.  

• Odvtedy úspešne pracujú na medzinárodnom a 
vnútroštátnom poli logistických služieb.  

• Vďaka kvalite a širokému spektru poskytovaných 
služieb si získala celosvetovo veľké množstvo 
spokojných klientov. 



Činnosti podniku 
je sústredená do 
nasledujúcich 
oblastí: 

• cestná preprava 

• železničná preprava 

• námorná preprava 

• letecká preprava 

• kontajnerová preprava 

• riečna preprava 

• kombinovaná preprava 

• preprava nadmerne ťažkých a 
nadrozmerných nákladov 

• preprava tovaru v teplotne 
riadených režimoch 

• preprava nebezpečného 
tovaru a látok 

• skladovanie tovaru vo 
voľnom obehu 

• skladovanie tovaru v 
colnom sklade 

• skladovanie tovaru v 
daňovom sklade 

• distribúcia tovaru 

• prebaľovanie a úprava 
zásielok 

• colné prejedanie 
zásielok 

• poskytovanie 
zabezpečenia colných 
dlhov 

• garancia úhrady colných 
dlhov 



Logo spoločnosti, náš 
pracovný priestor a fotka nás 
spolu s naším mentorom - 
teda majiteľom podniku. 

 



Moja práca v  
podniku: Pracovala som so softvérmi na výpočet 

cla, ale aj na výpočet prepravy zásielok do 
rôznych kútov zeme. 

Administratívou podniku som si prešla od 
hora dole - od vybavenia faktúr, po 
kontrolu cla, kontroly a zapisovania tovaru 
na sklade až po dodací list s konečnou 
faktúrou. 



A ďalšie činnosti 

• Taktiež sme sa naučili o vnútrozemskej 
alebo medzinárodnej preprave tovaru a 
to všetkými spôsobmi prepravy a ako 
fungujú. 

• Evidencia a distribúcia reťazí v našom 
podniku. 
 



Voľnočasové 
aktivity 
• Jedna z prvých voľnočasových 

aktivít bola pevnosť poznania, 
kde sme sa zabavili na dve 
hodiny a ani sme nevedeli ako. 

• Jaskyně Javoříčska, kde sme 
videli mnohé nádhery, ktoré 
táto jaskyňa poskytovala. 



Ďalšie voľnočasové 
aktivity 
• Hrad Bouzov, kde sme 

absolvovali dlhú trasu 
prehliadky zámku. 

• Skleníky Flóra Olomouc je 
ďalšie očarujúce miesto, čo 
sme navštívili. 



Taktiež ďalšie miesta čo sme navštívili 
boli olomoucká ZOO a bowling.  
 
Navštívili sme aj rôzne iné miesta, ale tieto boli 
jedny z najviac výnimočných 



Zhrnutie 

Tieto dva týždne mi dali strašne veľa, je to až zvláštne, lebo som to 
úprimne nečakala a bála som sa, čo ma čaká. 

Priniesla mi nové zážitky, kamarátov, pracovné skúsenosti, schopnosť 
lepšie komunikovať a nové obzory v rámci môjho odboru. 

V rámci zručností som z odboru administratívy nabrala mnoho, taktiež 
som pracovala s rôznymi softvérmi podniku. 

Spoznala som nové mesto, čo pre mňa nikdy nie je moc zaujímavé, ale 
nakoniec sa vždy nechám pohltiť daným mestom a jeho kultúrou. 

Dalo mi to strašne veľa a som rada, že som mohla túto stáž podstúpiť 
a mať takéto krásne spomienky. 

Určite každý kto dostane šancu ísť na niečo podobné neváhajte, 
pretože neoľutujete. 


