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PONUKA PRAXE
na vzdelávanie študentov VŠ v podmienkach podnikovej praxe s podporou
národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“
Vyplnia v súčinnosti podnik a vysoká škola pre každý študijný program denného štúdia:

VYSOKÁ ŠKOLA

PODNIK
Obchodné meno:
ZTS Strojárne s.r.o.
Sídlo:
Kliňanská 564, 029 01 Námestovo
Adresa pracoviska (ak je iná ako sídlo):
Oblasť činnosti - zameranie:
Strojárska výroba
Kontaktná osoba pre vzdelávanie / lektor
Meno: Ing. Jana Štefancová
E-mail: stefancova.jana@ztsnam.sk
Tel./mob.: 0905 900 062
Na ktorom pracovisku alebo školiacom
stredisku bude študent vykonávať prax:

Vysoká škola:
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta:
Ekonomická fakulta
Pracovisko - katedra:
Katedra financií a účtovníctva
Študijný program:
Financie, bankovníctvo a investovanie
Kontaktná osoba pre vzdelávanie / lektor
Meno: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
E-mail: hussam.musa@umb.sk
Tel./mob.: 048 / 446 6315
Aké špecializované laboratórium alebo
pracovisko využije VŠ na vzdelávanie:
Špecializovanú učebňu s potrebným
didaktickým vybavením

Kliňanská 564, 029 01 Námestovo
Počet študentov:
Začiatok praxe (mes/rok):
1
04/2015

Záver praxe (mes/rok):
08/2015

Stupeň VŠ štúdia
(I.Bc., II.Ing./Mgr., III.
Dokt.): II Ing

Predpokladaný termín a miesto výberového konania
(vyplní podnik):
Cca 20.3.2015
Podnik podáva ponuku pre už vybraného študenta VŠ (áno/nie): nie
Jedna ponuka sa podáva pre spoluje pre jeden, prípadne viac študijných programov. Podnik a VŠ
uvedú kontaktné osoby pre výber študentov a nomináciu lektorov (osoba riadiaca vzdelávanie
v podniku, vedúci pracoviska na VŠ alebo priamo jeden z lektorov).

PROFIL ŠTUDENTA POŽADOVANÝ PODNIKOM PRI NÁSTUPE DO PRAXE
Požadované teoretické znalosti, odborné zručnosti a úroveň ich zvládnutia:
Teoretické vedomosti z oblasti v ktorej je zadaná téma praxe
Požadovaná jazyková spôsobilosť a úroveň (podľa zvyklostí podniku): NIE
Preferencia miesta pobytu / oblasti záujmu študenta (NIE / aká): NIE, je však vítané, ak bude
študent z okolia Námestova
Iné požiadavky podniku: NIE

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“
ITMS kód projektu 26110230120
Centrum vedecko-technických informácií SR
Oddelenie národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“
Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4, Tel.: + 421 2 6929 5340, e-mail: npmotory@cvtisr.sk
IČO: 00151882, DIČ: 2020798395, Bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000064743/8180
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Vyplňte zadania pre jednotlivé témy s vyznačením počtu žiadaných študentov na danú tému. Pre
väčší počet tém záznamy tejto strany zduplikujte.
Úloha študenta na praxi je podnikom definované/opísané zadanie, ktoré bude študent pod
vedením lektora z podniku v praxi realizovať (napríklad: získa prehľad o procesoch na
pracoviskách podniku, alebo skúsenosti pri riešení inovatívnej úlohy, či rozvojového projektu).
Tému práce študenta vysokej školy/oblasť odborného záujmu pre jednotlivého študenta na
základe podnikom zadanej úlohy v praxi vypíše vysoká škola (prípadne ju tiež zverejní ako tému
semestrálnej, ročníkovej, projektovej, bakalárskej, diplomovej, dizertačnej alebo inej práce).
Kompetencie, ktoré má študent získať počas praxe uveďte ako predpoklad, resp. Vaše
očakávanie rozvoja kompetencií študenta počas praxe.

ŠPECIFIKÁCIA PRAXE PRE JEDNOTLIVÝCH ŠTUDENTOV

Téma 2

Téma 1

Č.
Témy

Zadanie pre študenta zo strany podniku i zo strany vysokej školy.
Úloha študenta na praxi v podniku (určí podnik):
Komplexne controlling – podieľať sa na plánovaní kalkulácii, porovnávanie
s výslednými nákladmi, plniť úlohy podľa zadania lektora z podniku.
Téma práce študenta / oblasť záujmu (vypíše vysoká škola podľa podniku):
Controlling - Plánové nákladové kalkulácie vz. výsledné náklady
Aké kompetencie študent získa (odborné, jazykové, „soft-skills“):
Študent sa prakticky oboznámi s tvorbou controllingových analýz a nákladových
kalkulácií.
Úloha študenta na praxi v podniku (určí podnik):

Téma práce študenta / oblasť záujmu (vypíše vysoká škola podľa podniku):
Aké kompetencie študent získa (odborné, jazykové, „soft-skills“):
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Počet
štud.

1

0

INŠTRUKCIE PRE PODANIE PONUKY
Podnik vyplnením a potvrdením ponuky deklaruje záujem poskytnúť študentovi vysokej školy
zapojenej do národného projektu vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe, pričom sa
uchádza o finančnú, organizačnú a metodickú podporu národného projektu. Vysoká škola
vyplnením a potvrdením ponuky deklaruje záujem podporiť vzdelávanie študenta v podmienkach
podnikovej praxe (ďalej len „prax“) v uvedenom podniku i na svojom pracovisku. Obe strany sa
podaním ponuky zaväzujú poskytnúť plnú súčinnosť v nevyhnutných administratívnych (a iných)
požiadavkách zo strany Kancelárie NP (a to najmä v procese výberu študenta, nominácie
lektorov a uzatvárania zmluvných vzťahov).
Oprávnený zástupca vysokej školy alebo podniku podá spoločnú ponuku odoslaním z emailu organizácie na e-mail vysokoskolacidopraxe@cvtisr.sk. Prijatie a stav ponuky potvrdíme.
Nárok na podporu vzdelávania študenta v podmienkach podnikovej praxe a zverejnenie
ponuky vzniká až po splnení všetkých kritérií potrebných na jej zaradenie do Zoznamu
kandidátov sietí spolupráce VŠ s podnikovou sférou a jej schválení Kanceláriou NP a
Expertnou skupinou NP.
Jednotlivé témy ponuky praxe následne budeme zverejňovať na www.vysokoskolacidopraxe.sk
minimálne po dobu 10 dní.
Na ponúknuté, schválené a zverejnené témy praxí sa môžu prihlasovať študenti vyžiadaných
študijných programov vysokých škôl zapojených do národného projektu, z ktorých si podnik
následne vyberie vo výberovom konaní podľa vlastných zaužívaných zvyklostí. Výsledok výberu
následne potvrdí zástupca VŠ. Následným uzavretím zmluvného vzťahu medzi podnikom,
vysokou školou, CVTI, študentom a spracovaním Plánu a harmonogramu praxe študent môže
začať výkon praxe v podniku s podporou národného projektu (najneskôr do októbra 2015).
Kontakt pre informácie: vysokoskolacidopraxe@cvtisr.sk, alebo pracovníci kontaktných
regionálnych pracovísk www.vysokoskolacidopraxe.sk/kontakt/.

VYSOKÁ ŠKOLA

PODNIK
Dátum: 25.2.2015

Dátum: 25.2.2015

Zástupca oprávnený podať ponuku:
Ing. Miroslav Palka, PhD. – manažér ľudských
zdrojov

Zástupca oprávnený podať ponuku:
doc. Ing. Hussam Musa, PhD. - prodekan
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