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Gréta Balátová 
programová manažérka 
 
tel.: +421 948 243 004 
e-mail: balatova@jaslovensko.sk 

Bratislava 16. máj 2019 
Milí priatelia, 

organizácia JA Slovensko v spolupráci so Citi Foundation pripravila pre študentov JA Firiem workshop pod 
názvom 

Bankári do škôl 

na ktorý pozývame Vašich prihlásených študentov. Workshopu sa v prípade záujmu môže zúčastniť aj učiteľ. 

Dátum: 6. jún 2019 (štvrtok), začiatok 10:00, ukončenie cca 12:00 
 Registrácia je otvorená od 9:45 hod.  
 (naplánujte si, prosím, cestovanie tak, aby sme reálne o 10:00 mohli začať) 

Miesto: Obchodná akadémia 
 Račianska 107 
 Bratislava 

Orientácia: Z hlavnej vlakovej stanice – autobusom č. 61 (3. zastávky, 4 minúty) – vystúpiť na zastávke Račianske Mýto, 

prejdete na električkovú zastávku a prestúpite na električku (smer Rača – vystúpite na zastávke Mladá garda) 
č. 3, 5 alebo 7 (4 zastávky, 6 minút). Alebo električkou číslo 2 (3 zastávky, 6 minút) – vystúpiť na zastávke 
Blumentál a prestúpiť na električku č. 3 smer Rača – vystúpiť na zastávke Mladá garda (5 zastávok, 9 minút).   
Potrebujete 30-minútový lístok za 0,90 € (zľavnený za 0,45 €). 

 Zo železničnej stanice Vinohrady – autobusom č. 75 smer Čiližská (1. zastávka – vystúpite na zastávke Mladá 
garda, 1. minúta) alebo električkami 3,5, 6 alebo 7 (2. zastávka – vystúpiť na zastávke Mladá garda, 3 minúty. 
Potrebujete 15-minútový lístok za 0,70 € (zlacnený za 0,45 €). 

 Z autobusovej stanice – autobusom č. 21 (smer Devínska Nová Ves, Jána Jonáša – Volkswagen) – vystúpite 
na zastávke Račianske Mýto, 2. zastávka, 4 minúty. Prestúpite na električku (smer Rača – vystúpite na zastávke 
Mladá garda) č. 3, 5 alebo 7 (4 zastávky, 6 minút). Potrebujete 30-minútový lístok za 0,90 € (zľavnený 

za 0,45 €). 

Nezabudnite, že lístok musíte mať kúpený pred vstupom do autobusu/električky, u šoféra sa lístok kúpiť nedá. 
SMS lístok platný 40 minút za 1 € si môžete kúpiť aj odoslaním prázdnej sms na číslo 1140. Zľavnené cestovné 
môžete využiť ak máte platnú ISIC kartu aktivovanú na školský rok 2018/2019. 

Program: Študenti budú mať možnosť získať viac informácií firemnom plánovaní/projektovom 
manažmente – venovať sa im budú Oľga Dlugopolská a Jana Van Cleven zo Citibank.  

Vzhľadom na charakter podujatia očakávame od budúcich predstaviteľov JA Firiem manažérske oblečenie.  

Vzhľadom na všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je potrebné, aby študenti v deň konania 
priniesli so sebou vyplnený súhlas so spracovaním údajov (ak majú študenti 18 rokov, podpisujú len oni, ak 
majú menej ako 18 rokov, je potrebný aj podpis zákonného zástupcu). Formulár (scan) je možné zaslať aj 
vopred e-mailom na adresu balatova@jaslovensko.sk . Formulár ku GDPR je zasielaný zároveň s touto 
pozvánku. Bez podpísaného súhlasu sa študenti, žiaľ, nemôžu workshopu zúčastniť. 

Zároveň očakávame, že všetci účastníci sa zúčastnia celého program od jeho začiatku do ukončenia. 
Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť, ochorel, prípadne mešká, je potrebné, aby o tom osobne informoval 
organizátora Grétku Balátovú na telefónnom čísle 0948243004.  

Vzhľadom na dĺžku trvania workshopu nebude zabezpečené občerstvenie. Cestovné hradí vysielajúca 
organizácia.  

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok sa môžete so mnou spojiť telefonicky na čísle 0948243004.  

S pozdravom  

 
 
Grétka Balátová 
programová manažérka 
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Zaradené školy/učitelia – počty akceptovaných študentov: 
 

Škola Učiteľ 
Počet 

študentov 
Účasť 
učiteľa 

Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 
Ing. Adriana 
Jurášková 

4 nie 

Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 
Ing. Lucia 
Šimičáková 

5 nie 

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 
Hálova 16 

Ing. Mariana 
Veličová 

5 ano 

Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 
Ing. Margita 
Bitterová 

2 nie 

Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, 
Obrancov mieru 343/1 

Ing. Michal Jančo 4 ano 

Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 
2 

Ing. Mária 
Hauliková 

5 ano 

Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, 
Kostolná 3 

Ing. Ida 
Matuškovičová 

3 nie 

Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Levická 
cesta 40 

Ing. Tatiana 
Oravcová, MBA 

3 ano 

Vrbové, Gymnázium J.B. Magina, Beňovského 358/100 
Mgr. Zuzana 
Motyčková 

2 nie 

 
 

 


