
Pokyny k odbornej praxi žiakov 2., 3. a 4. ročníka HA pre školský rok 2014/2015 

Odborná prax je podmienkou pre absolvovanie štúdia v odbore hotelová akadémia. 

Podmienky pre absolvovanie praxe počas školského roka v jednotlivých ročníkoch: 

2. ročník – 3 týždne (5-dňový týždeň, 7 hodín denne)  

3. ročník - 4 týždňe (5-dňový týždeň, 7 hodín denne) 

4. ročník - 6 týždňov (5-dňový týždeň, 7 hodín denne)  

Prax sa uskutočňuje v zmluvných pracoviskách v hoteli Remata,  v kúpeľoch (SPA - Veľká Fatra) v 

Turčianskych Tepliciach, v hoteli Sorea v Piešťanoch a v Bratislave, ďalej  a v hoteli Repiská v Nízkych 

Tatrách a na Vyšnej Boci.  Žiaci nastupujú na prax podľa vopred pripraveného rozpisu termínov a mien 

žiakov a podľa pokynov vyučujúceho predmetu prax.  Uvedený počet hodín strávených denne na 

pracovisku môže byť upravený podľa prevádzkových potrieb pracoviska, v konečnom súčte je to však 35 

hod. za týždeň (PO - NE). Na uvedených pracoviskách platia pravidlá daného zariadenia a vnútorný 

poriadok školy. Na pracoviskách majú žiaci zabezpečené ubytovanie a stravovanie zdarma. Pokiaľ sa žiak 

zúčastní v rámci ročníka viacerých turnusov praxe, ako je dané pre príslušný ročník, táto sa mu započítava 

do celkového počtu. 

Neprítomnosť, neúčasť na praxi 

V prípade ochorenia alebo iného závažného dôvodu neúčasti na praxi je žiak povinný čo najskôr nahlásiť 

vyučujúcemu, aby mohla byť zabezpečená náhrada. Náhrada je vždy žiak, ktorý je napísaný na prax 

následne za chýbajúcim (prípadne po dohode iná náhrada). V prípade nepredvídaných okolností sa žiaci 

v rozpise môžu medzi sebou vymeniť. Každú zmenu (výmena žiakov, ochorenie na pracovisku, skorší 

odchod z pracoviska) je nutné nahlásiť vyučujúcej zodpovednej za predmet Prax.  

Pri hodnotení žiaka z predmetu prax sa berie do úvahy: 

1. Presný nástup na pracovisko aj odchod z pracoviska podľa rozvrhu – neskorý príchod a skoršie 
odchody sú porušením pracovnej disciplíny a vnútorného poriadku školy. 

2. Pracovné oblečenie – dievča: - biela blúzka s krátkym rukávom –( nesmie byť vidieť podpazušie), 
čierna sukňa maximálne 10cm nad kolená, vesta, kravata, za každých okolností pančuchy, 
pohodlná pracovná obuv – nie šľapky, menovka, príručník. Na prax by si mali nosiť náhradné 
pančuchové nohavičky pre prípad náhodného poškodenia. Topánky pohodlné, pevné, prípadne aj 
rezervné (v prípade balerín). V prípade chladnejšieho počasie si dievčatá môžu do obsluhy 
priniesť aj nohavice, ale v žiadnom prípade nie elastické legíny! 

3. Pracovné oblečenie – chlapec: biela košeľa s dlhým rukávom, čierne nohavice – nie rifle, vesta, 
kravata, ponožky a pohodlné topánky, menovka, príručník. 

4. Pracovné oblečenie do kuchyne (v prípade zaradenia na pracovisko hotel Repiská) – biely rondon 
alebo tričko, biele nohavice, pokrývka hlavy, biele ponožky a protišmykové topánky. 

5. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky zásady osobnej hygieny, hygieny pracoviska, hygieny potravín 
a bezpečnosti práce (poučenie o HaBP potvrdia svojim podpisom) 

6. Žiaci sa správajú slušne, rešpektujú pokyny nadriadených a ostatných pracovníkov v danej 
prevádzke, v prípade vzniku problémov alebo nejasností sa obrátia telefonicky alebo elektronicky 
na svoju vyučujúcu. 

7. Kvalitu a úroveň vykonanej práce hodnotí poverený pracovník na pracovisku zápisom do tlačiva 
Týždenný záznam z praxe, ktoré žiak po návrate odovzdá svojej vyučujúcej.  

8. Vyučujúce predmetu prax môžu priebežne osobne, telefonicky alebo elektronicky kontaktovať 
žiakov alebo pracovníkov jednotlivých prevádzok. 



9. Do tlačiva Týždenný záznam praxe žiak do príslušnej kolonky píše svoje postrehy, poznatky 
z praxe, aké práce vykonával a čo sa na praxi naučil. 

 

Žiak je povinný dodržiavať nasledovné pokyny: 

1. Každý žiak sa zapíše do vopred pripravených tabuliek (rozpisov) podľa dátumu na konkrétne 
pracoviská. Tento termín je pre každého žiaka záväzný. V prípade, že niekto zo zapísaných žiakov 
náhle ochorie automaticky ho nahrádza nasledujúci žiak v tabuľke – v nasledujúcom termíne 
a žiak , ktorý bol na PN nastupuje na nový termín. (rozpisy sa pripravujú v júni) 
 

2. Na týždennej praxi žiaci vykonávajú práce podľa poverenia zodpovednej osoby a vedú si evidenciu 
na tlačive Týždenný záznam praxe, ktorý okamžite po príchode z praxe kompletne vyplnený 
odovzdávajú vyučujúcemu predmetu prax (sú povinní napísať správu z praxe – konkrétne činnosti, 
ktoré vykonávali, pozitíva aj negatíva z praxe na uvedené tlačivo). Nesplnenie týchto požiadaviek, 
ako aj neúplné vyplnenie tlačiva týždenného záznamu, je dôvodom na zníženie známky 
z predmetu Prax. 

 

3. V mieste ubytovania nie sú prípustné návštevy cudzích osôb (s výnimkou rodičov). 

4. Je potrebné, aby žiaci disponovali minimálne dvoma kusmi z každého druhu oblečenia, nakoľko sa 
môže stať, že počas praxe si odev zašpinia a je potrebné, aby boli pripravení na druhý deň 
v čistom oblečení. 

5. Na praxi žiaci nesmú mať pearcing v tvárovej časti ani na viditeľnom mieste – v opačnom prípade 
nemôže nastúpiť na pracovisko. Taktiež musí akceptovať všetky požiadavky zamestnávateľa – 
zákaz nalakovaných nechtov, dlhé visiace náušnice, prstene, upravené vlasy a pod. Akékoľvek 
porušenie je porušenie pracovnej disciplíny a vnútorného poriadku školy. 

6. Je potrebné, aby žiaci disponovali minimálne dvoma kusmi z každého druhu oblečenia, nakoľko sa 
môže stať, že počas praxe si odev zašpinia a je potrebné, aby boli pripravení na druhý deň 
v čistom oblečení. Súčasťou osobnej úpravy je aj menovka, kde je povinný údaj – názov školy 
a meno žiaka (stačí krstné meno bez priezviska). Predtlač menovky je aj na stránke školy – 
www.kalina.sk/info_ha.html. 
 

7. Žiaci vykonávajú len práce a činnosti, ktoré súvisia s gastronómiou, prevádzkou na úseku 
ubytovania či stravovania a so službami pre hostí (žiadne úpravy okolia, stavebné práce a pod...) 
 

Doprava na jednotlivé pracoviská týždennej praxe: 
 

-  Remata – na vlastné náklady (auto, vlak...) vždy v termíne nástupu popoludní medzi 14.00-15.00 
alebo podľa individuálnej dohody (bude žiakom vopred oznámené). 
 

- Turčianske Teplice – vlakom vždy v deň nástupu (pondelok) – 8:38 z PD s príchodom o 10.00.  
Žiak si uschová cestovný lístok a tento mu na konkrétnom pracovisku pred ukončením týždňového 
turnusu bude preplatený (SPA kúpele sa treba obrátiť na p. Ivádyovú - 0905 169 370) 
 

- Piešťany – autobusom v pondelok ráno o 8:15 z PD, v Piešťanoch zo stanice do hotela Sorea je 
vždy zabezpečená doprava firemným autom na náklady hotela. Žiakom pred skončením 
dvojtýždňového turnusu je preplatená jedna cesta, je preto potrebné uschovať si cestovný lístok. 
V prípade vlastnej dopravy (autom) nie  je možne cestovné uhradiť. Kontaktná osoba v PN – 
prevádzkarka p. Krošláková - 0918 665 452. 
 

- Bratislava – vlakom v pondelok ráno o 8:21 z PD, v BA zo stanice do hotela Sorea je vždy 
zabezpečená doprava firemným autom na náklady hotela. Vždy je potrebné čakať v blízkosti 
stanovišťa taxíkov (kontakt na vodiča – p. Dubjak 0918 665 441). Žiakom pred skončením 
dvojtýždňového turnusu je preplatená jedna cesta, je preto potrebné uschovať si cestovný lístok. 
V prípade vlastnej dopravy (autom) nie  je možne cestovné uhradiť. Kontaktná osoba v BA – p. 
Urbánková – 0918 665 469 – v párnom týždni, a p. Tóthová – 0918 665 471 v nepárnom týždni . 

 

http://www.kalina.sk/info_ha.html


Pracovná doba žiakov na pracoviskách: 
 

Piešťany, Bratislava -  Hotel Sorea 

Žiaci odpracujú podľa zaradenia prevádzkarov hotela určený počet hodín (7). Prevádzka si však môže 
vyžadovať rôzne rozvrhnutie hodín z hľadiska zabezpečenia zariadenia. Počet hodín je možné rozdeliť 
počas dňa na tzv. trhačky – raňajšia, obedná či večerná prevádzka. V prípade zotrvania na pracovisku 
dlhšie, ako je stanovený počet hodín, žiakom je po dohode s prevádzkarom hotela poskytnuté 
v najbližšom možnom dni náhradné voľno. Žiaci pracujú v dvojtýždňovom turnuse od dňa nástupu – 
v pondelok do piatku v nasledujúcom týždni. Za odpracovanú sobotu a nedeľu uprostred turnusu má 
nárok na pracovné voľno v rámci pobytu na praxi v dohodnutých dňoch (s prevádzkarkou). Praxe sa 
v každom turnuse zúčastňujú traja žiaci – dvaja v obsluhe a jeden v kuchyni. Počas pobytu sa môžu aj 
vystriedať. Žiaci odchádzajú domov v piatok popoludní, prípadne majú možnosť dohodou odpracovať 
aj nastávajúcu sobotu nedeľu pred ukončením praxe, tieto hodiny im však pracovisko preplatí formou 
Dohody o vykonaní práce.  Nakoľko je táto dohoda dobrovoľná a smeny sú zaplatené, žiakom sa 
hodiny nepočítajú do hodín praxe a aj nástup do školy je fixným teda v pondelok po absolvovaní 
praxe. 

SPA Veľká Fatra – Turčianske Teplice  

Žiaci nastupujú na týždňové turnusy – pracujú 5 dní v týždni podľa potrieb prevádzky – dohoda 
s prevádzkou je od stredy do nedele. V pondelok a utorok sú žiaci v škole, od stredy do nedele 
nastupujú na prax a nasledujúci pondelok a utorok majú voľno na regeneráciu a prípravu do školy. 
Pokiaľ sú z prevádzkových dôvodov uvoľnení z praxe prv (napr. v sobotu) vzniká nárok len na jeden 
deň náhradného voľna – v pondelok. O prípadnom skoršom termíne odchodu z praxe musia byť vždy 
informované vyučujúce. Za každý odpracovaný víkendový deň prináleží príslušný počet voľných dní 
(jeden alebo dva a vždy len pondelok alebo utorok, nie podľa výberu či želania žiakov). 

Hotel Remata 

Žiaci pracujú v týždňových turnusoch. Požiadavky na zabezpečenie praxe sa s vedením hotela 
upresňujú z prevádzkových dôvodov priebežne, a tak sú žiaci o nástupoch a ukončeniach praxe vždy 
informovaní individuálne s dostatočným časovým predstihom. Zvyčajne je nástup v stredu 
a ukončenie v nedeľu, preto sú podmienky praxe rovnaké ako v SPA Turčianske Teplice.  Pokiaľ je 
nástup na pracovisko až vo štvrtok, žiakom prináleží len jeden deň voľna v nasledujúcom týždni 
(pondelok). 

Hotel Repiská a Vyšná Boca 

Hotel Repiská a Vyšná Boca sú hotelové zariadenia v Nízkych Tatrách. Doprava je zabezpečená na 
náklady hotela ich vlastným vozidlom. V deň nástupu je odchod od školy o 8.00 hod. Žiaci pracujú 
v dvojtýždňových turnusoch. Platí, že žiaci sú v pondelok a v utorok v škole, od stredy je nástup na 
prax a tá trvá do nedele v nasledujúcom týždni. Po návrate majú žiaci nárok na voľno pondelok 
a utorok na regeneráciu a prípravu do školy, v stredu nastupujú opäť do školy. Sú zaraďovaní dvaja 
do obsluhy a dvaja do kuchyne, v rámci pobytu sa môžu aj vymeniť na týchto pozíciách za dodržania 
zásad osobnej hygieny a pracovného oblečenia. Podmienky sú podobné ako na pracoviskách 
v Bratislave a Piešťanoch, nakoľko sa jedná o pracoviská s dvojtýždňovým turnusom (v prípade 
záujmu je možné nadčasové hodiny odpracovať na Dohodu o vykonaní práce). 

 

Stravovanie  a ubytovanie vo všetkých zmluvných prevádzkach praxe  je žiakom poskytované zdarma. 

 


