
  

  

Skúsenosťou k úspechu 

JA Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava 
 +421 948 466 123 | www.jaslovensko.sk | jaslovensko@jaslovensko.sk 
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Bratislava 28. august 2019 

Vážená pani učiteľka,  
Vážený pán učiteľ,        

pozývame Vás na regionálne pracovné stretnutie učiteľov predmetov aplikovaná ekonómia 
a podnikanie v cestovnom ruchu II, ktorých súčasťou je aj inovačné vzdelávanie programu 
Aplikovaná ekonómia - Modul 3: Podnikanie bez hraníc. Pracovné stretnutia sa budú konať v 
štyroch uvedených termínoch a regiónoch v čase od 9:00 do 14:00. 

Termín:   

 Banská Bystrica - 19. september 2019 (štvrtok) - Obchodná akadémia, Tajovského 25 

 Bratislava - 23. september 2019 (pondelok) - SAP Slovensko, Twin City C, Mlynské nivy 
16 – 4. poschodie  

 Trenčín - 25. september 2019 (streda) - Metodicko-pedagogické centrum, Pod 
Sokolicami 14 

 Košice – 2. október 2019 (streda) – T-Systems, Žriedlová 13 

Prosím, vyhraďte si čas na celé trvanie stretnutia. 

Program: 

Súčasťou programu budú informácie k JA Firmám, dozviete sa aktuálne informácie k programu pre 
nový školský rok, informácie o súťažiach, projektoch a aktivitách realizovaných v programe 
Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma). Vzdelávaciu časť s názvom 
„Ako sa ekonomicky rozhodovať o vlastnej kariére“ bude viesť násť absolvent Martin Menšík, 
v súčasnosti marketingový manažér Profesie. 

Každý učiteľ dostane akcie/cenné papiere pre študentskú firmu.  

JA Slovensko zabezpečí malé občerstvenie, strava zabezpečená nebude. Dopravu hradí 
vysielajúca organizácia. 

Návratku, prosím, vyplňte na webovej stránke firma.jaslovensko.sk/stretnutie (alebo na web 
stránke firma.jaslovensko.sk v sekcii Prihlášky/Pracovné stretnutia učiteľov, alebo mi účasť 
potvrďte e-mailom) – čo najskôr, najneskôr, prosím, v pondelok 16. septembra 2019 pre 
Bratislavu, Trenčín a Banskú Bystricu a v utorok 24. septembra pre Košice. Nezabudnite si 
so sebou priniesť občianske preukazy. 

Teším sa na stretnutie.  
S pozdravom,  

 

 Gréta Balátová 
 Programová manažérka  

 

 

 

http://firma.jaslovensko.sk/stretnutie
http://firma.jaslovensko.sk/stretnutie
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Orientácia k jednotlivým miestam stretnutí: 
 
BRATISLAVA 
SAP Slovensko 
Twin City C, Mlynské nivy 16 – 4. poschodie 
 
z autobusovej stanice Mlynské Nivy –  Twin City C 
je vedľa novej autobusovej stanice.  

z hlavnej vlakovej stanice – trolejbusom č. 210, 
vystúpiť na 6. zastávke „Mlynské Nivy“. Cesta trvá 9 
minút, potrebujete 15-minútový lístok za 70 centov. 
Lístok na MHD sa v Bratislave dá kúpiť aj 
prostredníctvom sms zaslaním prázdnej sms na číslo 
1140 – je 40-minútový a stojí 1 € alebo zaslaním 
prázdnej sms na číslo 1100 – je 70-minútový a stojí 
1,30 €. (V Bratislave sa lístok nedá kúpiť v autobuse 
u šoféra.) 
Následne rovnako ako predtým – Twin City C je vedľa 
novej autobusovej stanice. 
 
Nezabudnite si občiansky preukaz, bude potrebné zaregistrovať sa dole na vrátnici (a veľký pozor na návštevné 
kartičky, ktoré dostanete – je potrebné ich pri odchode vrátiť). 
 

 
TRENČÍN 
Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne,  
budova SOU strojárskeho, 1. Poschodie,  
Pod Sokolicami 14, Trenčín  
 
pešo – 20 minút smerom k výstavisku TMM, resp. 
Obchodnému centru MAX 
autobusom – autobusom č. 1, (smer Kubrá), 2. 
zastávka 

 
 
 
 
 
 
 
 
BANSKÁ BYSTRICA 
Obchodná akadémia, Tajovského 25,  
975 73 Banská Bystrica  
 
Z hlavnej železničnej stanice trolejbusom č. 1, al. autobusom č. 
34, 36, vystúpiť za kruhovým objazdom pri nákupnom stredisku 
LIDL (zastávka Tajovského – školy). Prejdite cez cestu a hneď 
oproti zastávke je budova Obchodnej akadémie. 
Lístok si môžete kúpiť zaslaním prázdnej SMS na číslo 1133.  

 
Z autobusovej stanice – treba prejsť pešo cez nákupnú pasáž 
až na hlavnú železničnú stanicu a ďalej postupovať podľa popisu 
vyššie. 
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KOŠICE 
T-Systems, Žriedlová 13 
Zo železničnej alebo autobusovej stanice električkou č. 2 smerom na zastávku Krajský súd (zo zastávky 
Staničné nám. je to 4. zastávka). Trvanie cesty 7 min. Obrovská budova T-Systems je po pravej strane smerom 
nahor. Poznávacie znamenie: pred budovou je veľký priemyselný komín :-). 
Prípadne cestovať kombináciou autobusov alebo električiek zo zastávky Staničné nám. na zastávku Krajský súd – 
www.imhd.sk/ke . 
pešo: čas chôdze cca 20 min. 
Spred železničnej stanice choďte rovno cez park, smerom na Hlavnú ulicu až k Dómu sv. Alžbety. Pokračujte popri 
Dóme sv. Alžbety a choďte stále rovno po Alžbetinej ulici až k semaforom. Prejdite cez štvorprúdovú Moyzesovu 
ulicu a pokračujte stále rovno cca 500 m až k business centru, v ktorom sídli T-Systems. 
Určite si , prosím, nezabudnite občiansky preukaz, bez neho Vás nepustia do budovy. 


