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Gréta Balátová 
programová manažérka 

tel.: +421 948 243 004 
e-mail: balatova@jaslovensko.sk 

Bratislava 13. november 2019 

Vážená pani učiteľka, Vážený pán učiteľ,  

JA Slovensko v spolupráci s firmou Accce pripravila pre študentov programov Aplikovaná ekonómia 
a Podnikanie v cestovnom ruchu II 

Konferenciu prezidentov JA Firiem, 

na ktorú na základe záväznej prihlášky pozývame Vašich študentov (zoznam zaradených študentov 

nájdete na stránke firma.jaslovensko.sk/sutaze-prilezitosti/konferencia-prezidentov-accace/ucastnici/).  

Školenie sa uskutoční:  

Dátum: 5. december 2019 (štvrtok), začiatok 9:00, ukončenie 15:30 
 Registrácia je otvorená od 8:30 hod. 
 (prosím, naplánujte si cestovanie tak, aby sme mohli začať načas) 

Miesto: Satori Stage, Mickiewiczovej 9, Bratislava 

 

 

Orientácia: Z hlavnej vlakovej stanice – električkou č.1, vystúpite na 4. zástavke „Vysoká, Tchibo Outlet“ – potom 

pešo podľa nižšie uvedenej mapky (cesta električkou trvá cca 6 min, potom cca 3 minúty pešo.) 
Potrebujete 15-minútový lístok za 0,70 € (alebo zľavnený za 0,35 €).   

Zo železničnej stanice Vinohrady – električkou č. 3, vystúpite na 8. zastávke „Americké námestie“ – 
potom pešo podľa nižšie uvedenej mapky (cesta električkou trvá cca 13 minút, potom cca 3 minúty 
pešo). Potrebujete 15-minútový lístok za 0,70 € (alebo zľavnený za 0,35 €).   

Pri cestovaní MHD môžete použiť aj SMS cestovný lístok s časovou platnosťou 40 minút za 1 euro – 
pošlete prázdnu SMS na číslo 1140. U vodiča sa v Bratislave cestovný lístok kúpiť nedá. Zľavnené 
cestovné môžete využiť ak máte platnú ISIC kartu aktivovanú na školský rok 2019/2020.  

 

https://www.firma.jaslovensko.sk/sutaze-prilezitosti/konferencia-prezidentov-accace/ucastnici/
https://www.firma.jaslovensko.sk/sutaze-prilezitosti/konferencia-prezidentov-accace/ucastnici/
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Z autobusovej stanice Mlynské nivy – najjednoduchšie pešo podľa nižšie uvedenej mapky – 
14 minút, 1,1 km. 

 

 

Program: Zamestnanci spoločnosti Accace z oddelenia ľudských zdrojov, účtovného, 
daňového a marketingového oddelenia si pre študentov pripravili rôzne úlohy, 
otázky a v rámci neformálnych prednášok na témy projektového a HR riadenia, 
brandingu, marketingu a financií im odovzdajú svoje skúsenosti z praxe. 
Workshopy zakončíme diskusiou, kde budú mať aj študenti možnosť klásť svoje 
otázky mladým Slovákom, ktorí svojimi projektami prispievajú k zlepšeniu 
podnikateľského prostredia. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelia manažéri 
firmy Accace a ďalší hostia.  
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Registračný poplatok 5,- €/JA Firma, prosím, uhraďte výlučne v hotovosti na mieste – prosím, 
prineste si presnú sumu. Cestovné hradí vysielajúca organizácia.  

Vzhľadom na charakter podujatia očakávame od predstaviteľov JA Firiem manažérske oblečenie (nie 
rifle a tričko/mikinu, u dievčat prosím zvážiť vhodnú dĺžku sukne). Zvoľte ale oblečenie, v ktorom sa 
budete cítiť pohodlne/príjemne. Zároveň očakávame, že všetci účastníci sa zúčastnia celej konferencie 
od jej začiatku do jej ukončenia. Na konci konferencie dostanú študenti certifikáty – prosím 
odkontrolujte si správnosť mien na webe, aby mali certifikáty správne vypísané.  

Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť konferencie, ochorel, prípadne mešká, je potrebné, aby o tom 
osobne informoval organizátora Grétku Balátovú na telefónnom čísle 0948/243004. Vzhľadom na 
kapacitné možnosti sa konferencie nemôžu zúčastniť učitelia ani ďalší študenti. 

Všetci účastníci konferencie budú mať zabezpečené občerstvenie a obed. Ak majú študenti špeciálne 
požiadavky na stravu, prosím, nech si ju prinesú so sebou.  

Prosím, pripravte sa vopred na stretnutie s manažmentom spoločnosti Accace, informácie o spoločnosti 

nájdete na stránke www.accace.sk .  

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok sa môžete so mnou spojiť telefonicky na čísle 
0948/243004.  

S pozdravom  

Grétka Balátová 
programová manažérka 

http://www.accace.sk/
http://www.accace.sk/

