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    ČSAD Logistik 
Ostrava, a. s.  

• ČSAD LOGISTIK Ostrava a. s. je ako člen skupiny 
OSTRA GROUP a. s. významnou súčasťou dodávok 
služieb v oblasti poskytovania prepravných služieb 
prostredníctvom nákladnej dopravy. 

• Nadväzuje na viac ako 70-ročné skúsenosti svojej 
zakladateľskej spoločnosti ČSAD Ostrava a.s. v 
oblasti cestnej nákladnej dopravy. 



Logistické služby: 

• skladovanie s možnosťou výberu systému 
skladovania / expedície (FIFO, LIFO, FEFO), 

• outsourcing / insourcing čiastkových 
procesov, 

• crossdocking – triedenie tovaru podľa 
objednávok na príjemcu a distribúciu ku 
koncovým zákazníkom, 

• zabezpečenie dodávok v správny čas („just 
in time“) a v stanovenom poradí („just in 
sequence“), 

• prekládka, kompletovanie a etiketovanie 
tovaru. 

Medzinárodné kusové zásielky: 

• Preprava kusových zásielok ďalej nadväzuje 
na intermodálny systém prepráv – cestnú, 
železničnú, námornú a leteckú.  

• Medzinárodné kusové zásielky sú cez 
zahraničné terminály, v SR používame 
terminály v Olomouci a v Prahe. 



Moja práca v 
podniku ČSAD: 
Dispečing a učtovníctvo: 

• kontrola pracovných pomôcok v 
programe HELIOS,  

• práca s prepravnými dokladmi –
vypisovanie, kontrola, archivácia  
CMR,  

• zabezpečenie dodávok v správny čas,  

• vypĺňanie prepravných formulárov 
pre Poľsko, 

• administratívne činnosti. 



• Naučili sme sa používať nové počítačové 
programy, správne vypĺňať mýtne 
formuláre a pod. 

 

Program HELIOS – zápis pracovných 
pomôcok pre šoférov, zápis štátnych sviatkov 
pre zákazy jázd. 

 

 

 



Voľnočasové 
aktivity:  
• Olomouc má mnoho krásnych kultúrnych 

pamiatok a niektoré z nich sme aj navštívili. 

• Taktiež aj ZOO, laser game alebo bowlling   



Zhrnutie 
stáže v 
Olomouci: 

V Olomouci som bola prvýkrát. Už na 
prvý pohľad som si to mesto 
zamilovala. Majú naozaj krásne 
kultúrne pamiatky. Prax v ČSAD 
Logistic Ostrava s.r.o. bola super. 
Naučiĺa som sa nové veci ohľadom 
účtovníctva a dispečingu, za čo som 
vďačná. Práca najmä v programe 
HELIOS. Zamestnanci sa nám venovali 
a boli veľmi milí a vysvetlili nám 
všetko čomu sme nerozumeli. 
Erazmus+ odporúčam všetkými 
desiatimi a keby mám možnosť, idem 
znovu. Spoznala som nových ľudí, 
novú krajinu a taktiež kultúru.  

 


