
Organizácia odbornej praxe žiakov na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia, 

Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder 
  

Odborná prax je súčasťou odborného vzdelávania žiakov, ktorej úlohou je pripraviť žiakov tak, aby po ukončení 

štúdia vedeli prakticky využiť osvojené vedomosti na svojich pracoviskách.  Organizujeme ju podľa Zákona číslo 

61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

  

Študijný odbor 6329 M obchodné a  informačné služby 

 

Súvislá odborná prax sa realizuje na pracoviskách mimo školy. Študenti vykonávajú odbornú prax počas 

tretieho a štvrtého ročníka štúdia. Jedná sa v oboch ročníkoch o dvojtýždennú prax, kde v treťom ročníku je to 

v mesiaci máj a vo štvrtom ročníku sa prax uskutočňuje v mesiaci september. Študenti praxujú v prevažnej 

miere v podnikoch so zameraním na ich študijný odbor.  

Žiaci môžu vykonávať odbornú prax v tom istom podniku v 3. a 4. ročníku, alebo si nájdu v každom ročníku inú 

firmu.   

Odbornú prax žiakov organizačne pripravuje a metodicky riadi, kontroluje a vyhodnocuje poverený vyučujúci, 

ktorý vyučuje odborné predmety: Cvičná firma praktikum, Praktická príprava a Projektová príprava. 

 

Povinnosti žiaka počas praxe: 

 dodržiavať pracovný poriadok podniku, kde sa bude vykonávať odborná prax a plniť si povinnosti, 

 dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  

 dodržiavať stanovenú pracovnú dobu, pracovná doba je stanovená denne od 8.00 h do 14.00 h., 

 rešpektovať pokyny zodpovedných pracovníkov podniku, ktorí budú zabezpečovať organizovanie praxe 

priamo na pracovisku, 

 vykonávať odbornú prax bez nároku na mzdu,  

 počas vykonávania praxe byť primerane oblečený podľa požiadaviek, resp. charakteru pracoviska. 

 

Žiak počas praxe môže ospravedlnene vymeškať maximálne 3 dni, ak vymešká viac ako 3 dni, je povinný si tieto 

dni v inom termíne nahradiť. V prípade neúčasti na praxi je žiak povinný ihneď túto skutočnosť telefonicky 

alebo  e-mailom oznámiť vedúcemu praxe a ospravedlnenie odovzdať do 

3 dní od ukončenia praxe.  

  

Ak pri kontrole praxe vyučujúci zistí neprítomnosť žiaka na pracovisku, neprítomnosť považuje škola za 

neospravedlnené hodiny podľa Školského poriadku a pri opakovanej neprítomnosti žiaka na praxi musí žiak 

prax znova absolvovať v náhradnom termíne počas školských prázdnin.  

  

 Zoznam zamestnávateľov, u ktorých žiaci vykonávajú odbornú prax na základe uzatvorených 

zmlúv v školskom roku 2022/2023:  

 

Názov a adresa zamestnávateľov so žiakmi v školskom systéme Počet žiakov 

Copy Express s.r.o., Smetanov háj 5,  929 01 Dunajská Streda 1 

Amethystcomp s.r.o., Mostová 771/46, 929 01 Veľký Meder 1 

Mestský úrad Veľký Meder, 932 01 Veľký Meder 207 1 

MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o., Okočská 2123, 932 01 Veľký Meder 1 

HC DAC Dunajská Streda, Združenie, Trhovisko 5873,  929 01 Dunajská 
Streda 1 

Web & go s.r.o.,  Krajná 5, 931 01 Šamorín 1 

Poľnohospodárske družstvo Sokolce, Roľnícka 64, 946 17 Sokolce 1 

Perfects a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda 1 
 


