
 
    V Žiline 01.09.2021 

 
Vážený pán riaditeľ, 

 
dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o spoluprácu pri zabezpečovaní povinnej odbornej 

praxe našich študentov. 
 

Prosíme Vás, aby ste v rámci Vašich prevádzkových možností umožnili našim študentom, ktorí sa 
u Vás prihlásia, absolvovať odbornú prax, ak zameranie Vašej inštitúcie zodpovedá obsahovej náplni 
odbornej praxe. 
 

Vzhľadom k tomu, že študenti sa budú v súvislosti s vykonávaním praxe pohybovať vo Vašich 
prevádzkových priestoroch, žiadame tiež o umožnenie absolvovania školenia o bezpečnosti pri práci 
v nevyhnutnom rozsahu u Vášho pracovníka, ktorý túto problematiku u Vás vykonáva (bezpečnostný 
technik). 
Absolvovanie tohto školenia je potrebné potvrdiť. 
 

Ďakujem 
 

          
doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. 

       prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť SvF UNIZA 
 

Univerzitná 1852/1, 010 26 Žilina, tel.: 041/513 5512, fax: 041/5135510, e-mail: studref@fstav.uniza.sk, http://svf.uniza.sk   

 
 
Študent:.............................................................................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu: 

............................................................................................................................................................ 

Názov organizácie, v ktorej je prax vykonávaná: 

............................................................................................................................................................. 

Zodpovedný vedúci: 

............................................................................................................................................................. 

Potvrdenie pracovníka, povereného bezpečnosťou pri práci, o absolvovaní školenia: 

 

............................................................................................................................................................. 

Pečiatka organizácie, kde bola prax vykonaná: 

 
 

mailto:studref@fstav.uniza.sk
http://svf.uniza.sk/


 
 

 
Rámcové pokyny pre študenta – odborná prax 

 

Predmet: odborná prax Bc. / odborná prax Ing. 

Štúdium: bakalárske / inžinierske 

Študijný program: 
..................................................................................................................................................................... 

Nominálny ročník štúdia: 
..................................................................................................................................................................... 

Rozsah: 1 týždeň / 2 týždne 

Náplň odbornej praxe: 
Získanie praktických skúseností z práce v stavebných organizáciách. Program odbornej praxe je 

potrebné rozvrhnúť tak, aby časť odbornej praxe bola vykonaná na stavbách a časť pri príprave stavby vo 
vybranej organizácii. Povinnosťou študenta je hlásiť sa 1. deň na personálnom oddelení organizácie, ktoré 
podľa prevádzkových možností rozhodne, na ktorej stavbe a oddelení správy podniku vykoná odbornú 
prax. 

Stavba: 
Zamerajte sa na preštudovanie projektovej dokumentácie a oboznámenie sa s objektmi zariadenia 

staveniska. Zistite, akým spôsobom je zabezpečená kvalita zemných prác a výroby materiálov, stavba 
jednotlivých konštrukčných vrstiev, vytýčenie stavby alebo konštrukčných prvkov, technologické postupy, 
kvalita konštrukcií a p.), ako je zabezpečená plynulosť stavebných prác a dodávok a aká je príprava 
a zabezpečenie kvality (kontrolné skúšky, skúšobné plány, príručky kvality, certifikácia a preukazovanie 
zhody), ako a čím sú zabezpečované meračské práce a ako je zabezpečená bezpečnosť pri práci. 

Príprava stavby: 
Zamerajte sa na prípravu vykonávacích projektov, prípravu stavieb (výrobnú kalkuláciu, časové 

plány), tvorbu cien (ponukové ceny), ako (čím) je zabezpečený zisk stavby, mesačné hospodárske 
výsledky, predbežné, priebežné a výsledné kalkulácie. Na  ekonomickom úseku sa oboznámte s princípom 
spôsobu odmeňovania a s mesačným výkazom o hospodárení podniku. 

Ostatné povinnosti študenta: 
- preštudovať organizačnú štruktúru podniku a vykresliť grafický prehľad štruktúry, 
- pravidelne písať denník o vykonávaných činnostiach počas odbornej praxe (obsah, rozsah), 
- na konci vykonanej praxe si nechať denník podpísať a potvrdiť zodpovedným pracovníkom. 

Zabezpečenie odbornej praxe: 
Študent si miesto konania praxe zabezpečí sám, a to v mieste bydliska, prípadne v jeho blízkom 

okolí. 
Hodnotenie predmetu odborná prax Bc. / odborná prax Ing. zapíše zodpovedný pracovník katedry, 

ktorá zabezpečuje študijný program, ktorý študent študuje. Študentom študijného programu 
bakalárskeho štúdia staviteľstvo zapíše hodnotenie predmetu zodpovedný pracovník katedry, ktorej 
odborné zameranie je totožné s odborným zameraním firmy, v ktorej študent odbornú prax absolvoval. 
 
Poznámka: Odborné katedry, garantujúce študijné programy, môžu požiadavky na odbornú prax spresniť 
alebo doplniť. 


