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• spločnosť PELMI sa špecializuje na 
logistické služby v oblasti pozemnej, 
leteckej a námornej prepravy, 

• spoločnosť navrhuje a realizuje 
komplexné logistické riešenia, 

• spoločnosť ponúka kompletný logistický 
servis. 



• podnik PELMI rieši individuálne a pravidelné prípady, zaisťuje 
prepravy, skladovanie, distribúciu, colné odbavenie, colné sklady, 
poistenie, vystavovanie dokumentov, poradenstvo, optimalizáciu, 
outsourcing … 

• ponúkajú vlastnú pravidelnú zbernú službu v mnochých krajinách 
(Pobatlské krajiny, Balkán, západné pobrežie USA, Kanada …) 



MOJA PRÁCA 

Činnosti, ktoré som vykonával v rámci stáže v 
podniku mi dali nové zručnosti a skúsenosti. 
Zaoberal som sa činnosťami spojenými s 
cestnou nákladnou dopravou (vnútroštátnou 
aj medzinárodnou) a zbernou službou. 



Moja pracovná náplň: 

• odbavovanie dopytu v e-mailoch (získanie 
vstupných údajov) 

• výber dopravcu (napr. práca s programom 
RAALTRANS …) 

• vytváranie objednávok (práca v programe HELIOS 
…) 

• kontrola činností (práca v programe EXCEL …) 

• ukladanie prepravnej dokumentácie (párovanie 
nákladných listov s objednávkami …) 

• fakturácia … 



VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 

• počas spoločného programu sme mali ukážku mesta, návštevu 
Javoříčských jaskýň, exkurziu na hrad Bouzov, výlet na Svätý Kopeček a 
do miestnej ZOO, 

• spoločne sme sa zúčastnili aktivít, ako bol bowling a laser game … 



• v rámci voľného času som sa najviac pohyboval v 
centre mesta Olomouc a objavoval krásy uličiek, 
podnikov, pamiatok, zaujímavosti mesta, históriu a 
miestne architektonické lokality 



Katedrála svätého Václava 

Uličky v okolí centra 
FLORA Olomouc 

Javoříčské jeskyně 



ZHRNUTIE 

• na úvod by som povedal, že som veľmi vďačný za takúto možnosť, 

• som nesmierne rád za kolektív, aký som spoznal v podniku PELMI, a 
pracovalo sa mi v ňom super,  

• určite som sa naučil úplne novým veciam, ktoré isto zúžitkujem ďalej v 
praxi a nahliadol novému systému v práci, 

• spoznal som aj nových ľudí mimo podniku a vytvoril si nezabudnuteľné 
spomienky. 



Zručnosti, ktoré som si zdokonalil a naučil sa: 

• komunikácia so zákazníkom, 

• práca s legislatívou a jej aplikácia, 

• spracovávanie dokladov, ich kontrola a párovanie. 

 

• stáž mala pre mňa teoretický aj praktický prínos. 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


