


ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

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



ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

ČSAD LOGISTIK Ostrava as kontinuálne nadväzuje na viac ako 70-ročné 
skúsenosti svojej zakladateľskej spoločnosti ČSAD Ostrava as v oblasti 
cestnej nákladnej dopravy a opiera sa o spoľahlivosť a vysokú kvalitu 
poskytovaných služieb, detailné znalosti potrieb svojich zákazníkov, tím 
vzdelaných, vysoko kvalifikovaných a motivovaných pracovníkov, spoľahlivú 
techniku a zázemie silnej skupiny poskytujúcej služby v segmente truck & bus.





Moja práca
Postupy a riešenia pri problémoch ako napríklad chýbajúcej zásielke, poškodenom tovare, 
nedostatku miesta v návese, chýbajúceho EČV a pod. 

Práca s Time Slotom čo je vlastne riešenie nákladových a výkladových okien (uľahčovanie 
nakládky a vykládky) 

Kontrola tovaru na sklade 

Vypisovanie nákladného listu  

Zabezpečenie dodávok v správny čas



Moja práca
Práca s programom Helios 

Práca s dodacími listami 

Práca s papiermi ‘'tovar firmu na ceste’ 

Práca so zoznamom materiálov pre inventúru 

Práca s dodacími listami  

Pontrola doručeného tovaru  

Nahrávanie dodacích listov do systému



Moja práca



Voľnočasové aktivity
Stretnutia a bližšie zoznámovanie sa s kolektívom 

Prechádzky po meste 

Návštevy fitness centra 

Návštevy obchodných centier 

Písanie denníka 

Debatovanie na izbách 

Pozeranie a návštevy pamiatok 

Návšteva pevnosti poznania 

Návšteva Javoříčskej jaskyne 

Prehliadka hradu Bouzov 

Prehliadka výstavy Fauny a Flóry 

Hra Bowlingu v Šantovke (obchodnom centre) 

Návšteva 5D kina 

Hra laser game 

Oddych na izbe 

Návšteva Baziliky Minore Navštívení Panny Marie na Svätom 
Kopečku 

Návšteva Olomouckej zoo



Voľnočasové aktivity



Voľnočasové aktivity



Zhrnutie

Ak by som mal celkovo zhrnúť prínos stáže, tak sme sa tam naučili veľa 
nových vecí, ktoré som spomenul v predošlých slajdoch, či už praktícké 
alebo teoretické. Ak by bola možosť, veľmi rád by som si Erazmus zopakoval 
a ak má niekto možnosť ísť tak nech absolútne neváha a vrelo ho 
odporúčam. Získate tam veľa skúseností, zážitkov, spoznaťe veľa nových ľudí 
a veľmi pekných miest.  


