
Mobilná aplikácia 

Pre moderný systém kontroly výkonu praxe bude slúžiť mobilná aplikácia PROCE55, 
pomocou ktorej bude možné viesť dochádzku študenta na praxi ako aj výkaz o vykonanej 
práci. Študent bude pomocou mobilnej aplikácie zadávať nasledovné údaje: UIS číslo, 
organizátora praxe, začiatok práce, koniec práce a popis vykonanej práce. Je dôležité 
poznamenať, že aplikácia nebude aktívne zbierať a ani samostatne odosielať žiadne údaje. 
Odoslanie údajov bude v plnej kompetencii študenta a študent sa dobrovoľne rozhodne kedy 
a na akom mieste aplikáciu použije. Maximálny rozsah práce na doma by mal byť s 
organizátorom praxe dohodnutý vopred. 

Proces inštalácie mobilnej aplikácie bude k dispozícii pre študentov na stránke 
www.potravinarstvo.com/prax v sekcii dokumenty. 

  

Webová stránka 

Vzhľadom k tomu, že niektorí študenti nemusia disponovať smartfónmi, mobilným 
internetom, resp. na mieste výkonu práce nemusí byť signál operátora, internetové 
pripojenie alebo WiFi sieť zdarma, bude mať študent možnosť zaznamenať výkaz o praxi aj 
pomocou webového rozhrania priamo na stránke 
https://potravinarstvo.com/prax/dokumenty/ (Oznámenie o dátume a mieste praxe, záznam 
z praxe) V takomto prípade by mal študent vykonať záznam 1 deň pred nástupom na prax, 
aby bolo možné ho podľa potreby skontrolovať priamo na mieste výkonu práce. Druhú časť 
záznamu s uvedením vykonanej práce následne študent zadá do systému po ukončení 
pracovného dňa. 

Elektronický on-line systém sprehľadní systém praxe a bude šetriť finančné prostriedky 
fakulty na výkon osobnej kontroly študentov na mieste výkonu praxe. 

Zaznamenané údaje budú slúžiť k štatistickému vyhodnoteniu praxe a poskytnú cenné 
informácie do preskúmania vedením fakulty. 

Hodnotenie práce študentov na praxi bude vykonávať priamo spolupracujúca organizácia do 
pripraveného tlačiva. Fakulta bude získavať spätnú väzbu od spolupracujúcich organizácii za 
účelom vyhodnotenia dohodnutej spolupráce. 

Dodržiavanie etického kódexu a profesionálneho správania sa študentmi na praxi bude 
nevyhnutné pre dosiahnutie pozitívnej spätnej väzby od spolupracujúcich organizácií. 

Prioritné bude na výber z praxe, ktorú ponúka fakulta. V prípade, že nebude k dispozícii 
dostatočný počet ponúk na prax, študent môže osloviť organizáciu, kde má záujem 
absolvovať prax. V takomto prípade bude však potrebné, aby sa organizácia zaregistrovala na 
stránke https://potravinarstvo.com/prax/registracia-organizator-praxe/ a zverejnila tam 
svoju ponuku (https://potravinarstvo.com/prax/pridat-prax/), resp. aby organizácia poslala 
na email jozef.capla@uniag.sk údaje potrebné k registrácii – o spoločnosti (názov firmy, 
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adresa firmy, meno kontaktnej osoby, telefón, email, logo spoločnosti) a údaje k ponuke 
praxe (adresa prevádzky výkonu praxe, max. počet študentov, popis pracovnej činnosti). 
Registráciu na stránke www.potravinarstvo.com/prax, prihlasovanie sa na prax využívajte v 
pracovné dni: pondelok – piatok v čase od 08,00 -16,00 hod. 
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