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Podmienky ukončenia predmetu PRAX 

Zabezpečuje:  

Katedra obchodného podnikania (v AR 2017/2018 pre všetkých študentov) 

Zodpovedné osoby: 

Ing. Jozef Gajdoš, PhD. – vedúci Katedry obchodného podnikania, 

Ing. Pavol Andrejovský, PhD.  – zodpovedný prodekan, 

Ing. Barbora Gontkovičová, PhD. – zodpovedná osoba, 

 

Súčasťou štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave 

so sídlom v Košiciach (ďalej len PHF EU) je aj Prax (4 kredity – spôsob ukončenia - z), pre 

študentov 3r. EŠ Košice (Odborná prax – 0 kreditov – spôsob ukončenia – z) . PRAVIDLÁ 

PRE UZNÁVANIE PRAXE ŠTUDENTOV PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ FAKULTY sú 

schválené Akademickým senátom PHF EU a sú súčasťou Sprievodcu štúdia na PHF EU. 

Pravidlá pre uznávanie praxe študentov PHF EU sú vypracované v súlade s čl. 7, Kreditový 

systém, ods. 28, Študijného poriadku EU v Bratislave. Študenti PHF EU, dennej a externej 

formy štúdia, majú povinnosť vykonať prax nasledovne: 

˗  študenti 1. stupňa štúdia v rozsahu 4 týždňov, 

˗  študenti 2. stupňa štúdia v rozsahu 4 týždňov. 

 

Na prvom stupni štúdia vykonajú študenti prax v organizáciách podnikovej sféry (výrobných,  

obchodných, finančných).  

Na druhom stupni štúdia vykonajú študenti prax v organizáciách podnikovej sféry (výrobných, 

obchodných, finančných), vo vedeckovýskumných ústavoch a v organizáciách štátnej správy.  

 

Podmienky udelenia zápočtu: 

1/ Odovzdávanie podkladov: 

a/ miesto: Katedra obchodného podnikania (študijné oddelenie); 

 

b/ termíny pre 1. stupeň štúdia:  od 11.12.2017 do 18.12. 2017 do 12:00 

 od 29.01.2018 do 02.02.2018  do 12:00, 

 od 23.04.2018 do 28.04.2018  do 12:00, 

 od 07.05.2018 do 12.05.2018  do 12:00, 

(podľa úradných hodín katedry, resp. študijného oddelenia v uvedených dátumoch) 

termíny pre 2. stupeň štúdia:  od 11.12.2017 do 18.12. 2017 do 12: 

 od 29.01.2018 do 02.02.2018  do 12:00, 

 od 23.04.2018 do 28.04.2018  do 12:00, 

 od 07.05.2018 do 12.05.2018  do 12:00, 

(podľa úradných hodín katedry, resp. študijného oddelenia v uvedených dátumoch), 

Náhradné  termíny:  od 02.07.2018 do 04.07.2018  do 12:00 a  

 od 20.08.2018 do 21.08.2018  do 12:00*   
 

*termíny odovzdania pre akademický rok 2018/2019 budú stanovené v mesiaci september 2018. 
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2/ Naplnenie podmienok praxe: 

A/ Zamestnaní študenti odovzdajú kópiu pracovnej zmluvy alebo živnostenského listu,  

(ak nebudú notársky overené, je pri zapisovaní zápočtu potrebné predložiť originál pre 

nahliadnutie a porovnanie). 

B/ Nezamestnaní študenti odovzdajú  Správu o absolvovaní odbornej praxe, ktorej obsahom  

bude: 

I. Titulná strana  (Príloha I.), 

II. Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe (musí obsahovať presný časový údaj 

absolvovania praxe napr.: od 10.10.2017 do 07.11.2017), 

III. Hodnotenie praxe – vystavené zodpovedným pracovníkom danej organizácie, ktorý 

zhodnotí činnosť študenta v organizácii,  

IV. Správa z praxe – (Príloha II.) 

  popis organizácie v ktorej bola prax vykonaná, 

  náplň praxe  – popis práce študenta v organizácii,  

  organizačná štruktúra organizácie. 

  

V prípade potreby, je možné podpísať „Dohodu o zabezpečení odbornej praxe študenta 

Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach“ 

(Príloha III.) 

 

3/ Udeľovanie hodnotení : prostredníctvom AIS, do 5 dní podľa termínov uvedených pre 

odovzdanie podkladov k praxi 
* študent je povinný zápis hodnotenia skontrolovať v AIS do 5 pracovných dní po odovzdaní v LS 2017/2018 

najneskôr 6.7.2018, v prípade náhradných termínov do 24.8.2018  . 

 

 

Košice, 10.10. 2017 

 

Ing. Jozef Gajdoš, PhD.    Ing. Pavol Andrejovský, PhD.  

v.r.        v.r.       

 

Prílohy: 

Príloha 1   Správa o absolvovaní odbornej praxe - Titulná strana 

Príloha 2   Správa z praxe (rozsah cca 2 strany) 

Príloha 3 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študenta Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej 

univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach 


