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Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, 
 
na základe Vašej prihlášky a úspešného absolvovania všetkých modulov kontinuálneho 
inovačného vzdelávania programu JA Aplikovaná ekonómia – JA Podnikateľské vzdelávanie 
Vás pozývame na záverečnú prezentáciu. Presný termín, miesto, čas a poradie Vašej 
záverečnej prezentácie, nájdete na webovej stránke firma.jaslovensko.sk/terminy a zároveň 
je prílohou tejto pozvánky.  
Záverečné prezentácie sa uskutočnia v týchto mestách a termínoch: 
 
Bratislava I JA Slovensko, Pribinova 4195/25 (budova TOWER 115) 

10. jún 2019 (pondelok) | 26. jún 2019 (streda) 

orientácia:  Z vlakovej stanice: trolejbusom č. 210, vystúpite 

na zastávke Nové SND (10. zastávka, 12 minút – potrebujete  

15-minutový lístok za 0,70 € - lístok treba kúpiť vopred v automate 
alebo stánku, u vodiča sa kúpiť nedá, alebo sms lístok na 40 minút 
poslaním prázdnej sms na číslo 1140). Potom pešo asi 5 minút 
podľa priloženej mapky. 
Z autobusovej stanice: autobusom č. 50 (smer Aupark) alebo 88 – 
vystúpite na zastávke Panorama Citi (2. zastávka, 3 minúty – 
potrebujete 15-minútový lístok za 0,70 € - € - lístok treba kúpiť 
vopred v automate alebo stánku, u vodiča sa kúpiť nedá, alebo sms 
lístok na 40 minút poslaním prázdnej sms na číslo 1140). Potom 

pešo asi minútu podľa priloženej mapky. Ak by ste šli pešo z autobusovej stanice, bude Vám to trvať cca 10 minút. 

 
Košice I AT&T Global Network Services, Letná 45, Košice  

12. jún 2019 (streda) 

orientácia: Z hlavnej vlakovej/autobusovej stanice – autobusom č. 19 smer KVP, Kláštor, vystúpiť na 8. 
zastávke – Amfiteáter (cesta trvá 13 min). Budova business centra, v ktorej, okrem iných firiem, sídli aj 
spoločnosť AT&T, je oproti zastávke cez cestu. Na budove je aj logo spoločnosti AT&T. Vyjdite priamo na 6. 
poschodie, odtiaľ Vás vyzdvihne niekto z AT&T. Miestnosť, v ktorej budú prebiehať prezentácie by mala byť 
blízko výťahu. 

 
V prípade, že sa nemôžete dostaviť na riadny termín záverečnej prezentácie je potrebné ma 
o tom včas informovať.  
 
Pozorne si, prosím, prečítajte nasledovné inštrukcie, predídeme tak prípadným 
nedorozumeniam.  

 Rozvrh ukončenia inovačného vzdelávania (mesto, čas, poradie prezentácie, nájdete 
na stránke firma.jaslovensko.sk/terminy).  

 Je potrebné aby ste sa na záverečnú prezentáciu dostavili v dostatočnom časovom 
predstihu – cca 30 minút vopred, vzhľadom na Váš čas začiatku prezentácie. 
V prípade, že daný učiteľ nebude v termíne, jemu určenom, na mieste konania 
prezentácie, bude pozvaný ďalší učiteľ v poradí. Učiteľ, ktorý sa nedostavil včas, bude 
mať možnosť prezentovať až na záver poradia.  

 Záverečné prezentácie sú verejné. 
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 Učitelia si so sebou donesú na USB kľúči svoju záverečnú prezentáciu v textovej 
podobe (pdf alebo Word) a aj ako prezentáciu (Power point). K dispozícií budete mať 
počítač s dataprojektorom. Akékoľvek iné pomôcky k vašej prezentácií je potrebné si 
priniesť so sebou.  

 Čas na záverečnú prezentáciu je stanovený pre jedného učiteľa na maximálne 15 
minút + 5 minút má vyhradený priestor skúšobná komisia na otázky a pripomienky k 
práci a prezentácii.  

 Cestovné a ubytovacie náklady, ani stravu, prípadne iné náklady spojené s účasťou na 
záverečnej prezentácii organizácia JA Slovensko nehradí.  

 Nezabudnite si, prosím, so sebou vziať občiansky preukaz. 

 Osvedčenia budú učiteľom, ktorí splnili všetky podmienky a pravidlá v rámci 
kontinuálneho inovačného vzdelávania udelené po ukončení záverečných prezentácií. 
Tí učitelia, ktorí si priamo na mieste neprevezmú osvedčenia, si ich budú môcť prevziať 
osobne v bratislavskej kancelárii JA Slovensko. Osvedčenia je možné si prevziať iba 
osobne voči podpisu.  

 
Ak máte akékoľvek otázky, kedykoľvek sa na mňa obráťte. 
S pozdravom 
 
 
 
 

Gréta Balátová 
Programová manažérka 

 

Prihlásení učitelia 
Meno Mesto Dátum Čas 

Ing. Eva Bérešová   Košice 12. 06. 2019 08:00 

Mgr. Zuzana Dolhyová   Košice 12. 06. 2019 08:20 

Ing. Erika Hrušková   Bratislava 26. 06. 2019 10:00 

Mgr. Ingrid Melichová   Košice 12. 06. 2019 08:40 

Mgr. Kristína Valášková   Bratislava 10. 06. 2019 08:00 

 

 


