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Prevádzka a Ekonomika dopravy



Erasmus +

 Je program Európskej únie na podporu 

vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu v 

Európe, 

 Jeho rozpočet vo výške 1,4 miliárd EUR umožňuje 

poskytnúť viac ako 4 miliónom európskym 

študentom príležitosť študovať, absolvovať odbornú 

prípravu a získavať skúsenosti v zahraničí.



Cesta na Cyprus 

 Počas našej cesty sme vystriedali skoro všetky druhy 

dopravy - cestnú, leteckú aj železničnú.

 Leteli sme z medzinárodného letiska v Budapešti, čo 

bol pre mňa a určite aj pre mnohých z nás veľký 

zážitok. 

 Naspäť sme prileteli do Bratislavy, kde sme museli 

absolvovať dlhé čakanie na vlak domov.



Dlhá cesta do Budapešti ☺

Konečne tam! 

„naše“ lietadlo A po celom dni cestovania, konečne na mieste ♥



Naša prax

 Naša zahraničná prax trvala dva týždne od 5. do 18. 

novembra 2019, na slnečnom Cypre, v jeho južnej časti v 

krásnom meste Limassol. 

 Prax sme vykonávali vo firme Shipcon Limassol Ltd., ktorá sa 

zameriava na projekty financované výskumom EU a odbornú 

prípravu a vzdelávanie.

 Každý deň sme pracovali od 9:00 do 15:00, stredy boli 

krátke dni – pracovali sme len do obeda.



Ranná káva a môže sa ísť makať ☺

Krásny výhľad z našej kancelárie ♥



Voľný čas

 Voľný čas sme trávili rôzne, v našom ubytovaní sme mali 

biliardový či pingpongový stôl, takže sme zvykli dlhé chvíle 

tráviť aj pri nich. 

 Inokedy sme šli do mesta, na pláž, či len tak sa flákať po 

uliciach Limassolu s cieľom nájsť nejakú dobrú „reštiku“.

 Jednu nedeľu nám pripravila výlet aj firma, v ktorej sme 

pracovali. Bol to výlet do „Kourion - Paphos archeorogical

Park“ a k Afroditinej skale – skale, kde sa vraj bohyňa krásy 

Afrodita narodila a ak preplávate okolo všetkých skál, ktoré 

tam sú, budete navždy krásni.



15 km dlhá promenáda popri pláži v Limassole

Osobný prístav Limassol



Kourion – fakultatívny výlet

Afroditine skaly



Ukončenie praxe 

 Našu prax sme ukončili certifikáciou, bol to pekný 
deň, spolu s našou pani profesorkou, riaditeľom 
ShipConu a našou mentorkou sme si pozreli videá, 
ktoré sme počas praxe robili – jedno bolo o 
Slovensku, a to druhé o našej zahraničnej praxi. 
Neskôr sme im poďakovali za krásne dva týždne a 
dali im malé darčeky z nášho mesta a školy a my 
sme naopak dostali certifikáty o absolvovaní tejto 
praxe. Potom nás čakal ešte posledný víkend na 
krásnom ostrove a konečne domov. 





Ďakujem za pozornosť!


