
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,        
HLAVNÁ 113,   KOŠICE 

                  ŠTUDIJNÝ ODBOR: 3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy  
 

RÁMCOVÝ OBSAH NÁPLNE SÚVISLEJ PREVÁDZKOVEJ PRAXE 

   Žiaci by sa mali postupne oboznámiť: 

1. Hlavné zásady firmy z hľadiska BOZ a PO (Prevádzkový poriadok, príp. Pracovný 

poriadok) 

2. Oboznámenie sa so základným poslaním firmy (podnikateľská činnosť),profil firmy (čím sa  

podnik zaoberá, hlavná náplň a ďalšie poskytované služby) 

3. Sociálny zamestnanecký program firmy (vzdelávanie zamestnancov, sociálne výhody, 

osobnostný rozvoj, zamestnanecké zľavy, príspevky a pod. ) 

4. Spolupráca s prípadnými partnerskými firmami, dodávateľmi, odberateľmi 

5. Oboznámenie sa so štruktúrou firmy (organizačné zabezpečenie činností jednotlivými 

zamestnancami firmy ), pracoviská firmy a ich úlohy 

6. Technická základňa firmy, technické vybavenie firmy – pracoviska (akými prostriedkami, na 

akom mieste sa  vykonávajú  hlavné podnikateľské aktivity, prípadne ostatné poskytované 

služby) 

7. Zabezpečovania prevádzkovej schopnosti technickej základne (napr. systém údržby 

a opráv dopravných prostriedkov a ostatných potrebných častí) 

8.  Vybavenosť pracovísk (informačno – komunikačná technika, kancelárska technika, 

účelnosť vybavenia pracovísk apod.) 

9. Základné podnikateľské marketingové aktivity firmy (formy a možnosti presadzovania sa 

firmy na trhu, systémy prepojenia dodávateľských, odberateľských vzťahov) 

10. Bežné pracovné činností resp. agenda na jednotlivých pracoviskách vykonávaná 

zamestnancami firmy – pracoviska. Sledovanie a zachytávanie týchto činností. Formy 

a spôsoby komunikácie. Postup pracovných činností (napr. plánovanie, realizácia 

a vyhodnotenie dopravno –prepravného procesu) 

11. Pracovná dokumentácia (používané dokumenty, doklady, tlačivá a podobne). Spôsoby 

a postupy ich vyplňovania. 

12. Ekonomické náležitostí súvisiace s poskytovanými výkonmi a službami. 

13. Vykonávanie jednoduchých činností podľa pokynov zamestnancov firmy (pracoviska). 

     Táto pracovná náplň je všeobecná, preto je potrebné obsah praxe prispôsobiť aktuálnym 

možnostiam a podmienkam pracoviska  aj s ohľadom  na nenarušenie chodu firmy. 

     Záverom praxe je žiaduce, aby príslušný zamestnanec firmy (pracoviska) v posledný deň 

stručne zhodnotil na predloženom tlačive pôsobenie žiaka.  



STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,                          
HLAVNÁ 113,   KOŠICE 

       ŠTUDIJNÝ ODBOR: 3739 M  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách  

RÁMCOVÝ OBSAH NÁPLNE SÚVISLEJ PREVÁDZKOVEJ PRAXE 

   Žiaci sa vo výučbe podľa smerovania štúdia oboznámili so základmi konštrukcie a činností 

elektrických strojov, prístrojov a zariadení, zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, prvkami 

hnacích vozidiel, konštrukciou a stavbou trakčných meniarni, trolejového vedenia. 

Obsah praxe by mal byť zameraný na oboznámenia sa, prípadne vykonávanie: 

1. Hlavné zásady firmy, pracoviska z hľadiska BOZ a PO (Prevádzkový poriadok, príp. 

Pracovný poriadok) 

2. Oboznámenie sa s organizačnou štruktúrou firmy, profil firmy(čím sa  podnik zaoberá, 

hlavná náplň a ďalšie poskytované služby) 

3. Spolupráca s prípadnými partnerskými firmami, dodávateľmi, odberateľmi 

4. Oboznámenie sa štruktúrou firmy (organizačné zabezpečenie činností jednotlivými 

zamestnancami firmy ), pracoviská firmy a ich úlohy 

5. Technická základňa firmy , technické vybavenie firmy – pracoviska, stroje, prístroje, 

nástroje  a podobne (čím a kde sa  vykonávajú  hlavné podnikateľské aktivity, prípadne 

ostatné poskytované služby) 

6. Zabezpečovania prevádzkovej schopnosti technickej základne (napr. systém údržby 

a opráv trakčných dopravných prostriedkov a ostatných potrebných častí napr. 

v meniarňach a podobne) 

7.  Bežné pracovné činností resp. agenda na jednotlivých pracoviskách vrátane jednotlivých 

úrovní riadenia vykonávaná zamestnancami firmy – pracoviska. Technológie prác na 

pracoviskách. Sledovanie a zachytávanie týchto postupov činností. 

8. Vykonávania jednoduchých činností podľa pokynov a  pod dohľadom príslušných 

zamestnancov pracoviska.  

9. Výpomocné práce súvisiace s kontrolami, údržbou, montážou, opravami prípadne 

demontážou elektrických zariadení, meraním a napájaním - činností podľa pokynov 

zamestnancov firmy (pracoviska). 

     Táto pracovná náplň je všeobecná, preto je potrebné obsah praxe prispôsobiť aktuálnym 

možnostiam a podmienkam pracoviska aj s ohľadom  na nenarušenie chodu firmy 

     Záverom praxe je žiaduce, aby príslušný zamestnanec firmy (pracoviska) v posledný deň 

stručne zhodnotil na predloženom tlačive pôsobenie žiaka.  

 

 



STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,        
HLAVNÁ 113,   KOŠICE 

                    ŠTUDIJNÝ ODBOR: 3765 M  technika a prevádzka dopravy 

RÁMCOVÝ OBSAH NÁPLNE SÚVISLEJ PREVÁDZKOVEJ PRAXE 

   Žiaci by sa mali postupne oboznámiť a vykonávať: 

1. Hlavné zásady firmy z hľadiska BOZ a PO (Prevádzkový poriadok, príp. Pracovný poriadok) 

2. Oboznámenie sa so základným poslaním firmy (podnikateľská činnosť), profil firmy (akými 

aktivitami sa podnik zaoberá, hlavná náplň a ďalšie poskytované služby, okruhy zákazníkov) 

3. Oboznámenie sa so štruktúrou firmy ,  pracoviská a ich úlohy. 

4. Technická základňa firmy, technické vybavenie firmy – pracoviska, stroje, prístroje, nástroje              

a podobne (čím a kde sa vykonávajú hlavné podnikateľské aktivity, prípadne ostatné 

poskytované služby) 

5. Hlavní a vedľajší dodávatelia pre činnosti firmy 

6. Sklady ( účel, význam, pohyb materiálov, evidencia), skladové priestory, vybavenie. 

7. Bežné pracovné činností na jednotlivých pracoviskách vrátane jednotlivých úrovní 

vykonávaná zamestnancami firmy – pracoviska. Technológie prác na pracoviskách. 

Sledovanie a zachytávanie postupov činností. 

8. Spoluúčasť pri činnostiach na úseku údržby a ošetrovania dopravných prostriedkov. 

9. Vykonávanie  pomocných   prác  pri   bežných  opravách    podvozkových častí,   spaľovacích                    

motorov   a karosérií. 

10. Výpomoc pri opravách elektrických sústav cestných vozidiel. 

11. Vykonávať pomocné práce pri stredných a generálnych opravách cestných vozidiel. 

12.  Zúčastňovať sa pri diagnostikovaní častí elektronických sústav spaľovacieho motora,  

 podvozkových časti a komfortnej diagnostiky. 

   

     Táto pracovná náplň je všeobecná, preto je potrebné obsah praxe prispôsobiť aktuálnym 

možnostiam a podmienkam pracoviska  aj s ohľadom  na nenarušenie chodu firmy. 

     Záverom praxe je žiaduce, aby príslušný zamestnanec firmy (pracoviska) v posledný deň 

stručne zhodnotil na predloženom tlačive pôsobenie žiaka.  

 

 

 

 

 



STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,        
HLAVNÁ 113,   KOŠICE 

                  ŠTUDIJNÝ ODBOR: 3767 M  dopravná akadémia  
 

RÁMCOVÝ OBSAH NÁPLNE SÚVISLEJ PREVÁDZKOVEJ PRAXE 

   Žiaci by sa mali postupne oboznámiť: 

1. Hlavné zásady firmy z hľadiska BOZ a PO (Prevádzkový poriadok, príp. Pracovný 

poriadok) 

2. Oboznámenie sa so základným poslaním firmy (podnikateľská činnosť),profil firmy (čím sa  

podnik zaoberá, hlavná náplň a ďalšie poskytované služby) 

3. Sociálny zamestnanecký program firmy (vzdelávanie zamestnancov, sociálne výhody, 

osobnostný rozvoj, zamestnanecké zľavy, príspevky a pod. ) 

4. Spolupráca s prípadnými partnerskými firmami, dodávateľmi, odberateľmi 

5. Oboznámenie sa so štruktúrou firmy (organizačné zabezpečenie činností jednotlivými 

zamestnancami firmy ), pracoviská firmy a ich úlohy 

6. Technická základňa firmy, technické vybavenie firmy – pracoviska (akými prostriedkami, na 

akom mieste sa  vykonávajú  hlavné podnikateľské aktivity, prípadne ostatné poskytované 

služby) 

7. Zabezpečovania prevádzkovej schopnosti technickej základne (napr. systém údržby 

a opráv dopravných prostriedkov a ostatných potrebných častí) 

8.  Vybavenosť pracovísk (informačno – komunikačná technika, kancelárska technika, 

účelnosť vybavenia pracovísk apod.) 

9. Základné podnikateľské marketingové aktivity firmy (formy a možnosti presadzovania sa 

firmy na trhu, systémy prepojenia dodávateľských, odberateľských vzťahov) 

10. Bežné pracovné činností resp. agenda na jednotlivých pracoviskách vykonávaná 

zamestnancami firmy – pracoviska. Sledovanie a zachytávanie týchto činností. Formy 

a spôsoby komunikácie. Postup pracovných činností (napr. plánovanie, realizácia 

a vyhodnotenie dopravno –prepravného procesu) 

11. Pracovná dokumentácia (používané dokumenty, doklady, tlačivá a podobne). Spôsoby 

a postupy ich vyplňovania. 

12. Ekonomické náležitostí súvisiace s poskytovanými výkonmi a službami. 

13. Vykonávanie jednoduchých činností podľa pokynov zamestnancov firmy (pracoviska). 

     Táto pracovná náplň je všeobecná, preto je potrebné obsah praxe prispôsobiť aktuálnym 

možnostiam a podmienkam pracoviska  aj s ohľadom  na nenarušenie chodu firmy. 

     Záverom praxe je žiaduce, aby príslušný zamestnanec firmy (pracoviska) v posledný deň 

stručne zhodnotil na predloženom tlačive pôsobenie žiaka.  


