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Gréta Balátová 
programová manažérka 
 
tel.: +421 948 243 004 
e-mail: balatova@jaslovensko.sk 
 
 Bratislava 3. júl 2019 
 
Vážená pani učiteľka,  
Vážený pán učiteľ, 
 
som veľmi rada, že ste sa rozhodli vyučovať na Vašej škole program Aplikovaná ekonómia.  

Keďže program je pre Vás nový, je potrebné, aby ste boli pre jeho realizáciu a výučbu 
odborne vyškolená/ý a pripravená/ý. Úspešné absolvovanie tréningu nových učiteľov je 
jednou zo základných podmienok pre absolvovanie tejto časti vzdelávania a možnosti 
program vyučovať. 

Na základe záväznej prihlášky, Vás pozývam na školenie učiteľov Aplikovanej ekonómie:  

JA Podnikateľské vzdelávanie 
Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu JA Podnikateľské vzdelávanie a 

simulačné cvičenie k študentskej firme 

Termín: 19. – 23. augusta 2019 (pondelok – piatok) 
Miesto: SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.  

Horský hotel Belušské Slatiny, Centrum vzdelávania 
Belušské Slatiny 90, 018 61 Beluša (pri Púchove) 
Horský hotel sa nachádza 5 km od obce Beluša smerom na Mojtín. 
http://www.posta.sk/informacie/horsky-hotel-belusske-slatiny  

Začiatok tréningu:  19. augusta 2019 (pondelok) o 12:00 hod. 
Registrácia účastníkov:  19. augusta 2019 od 9:00 - 12:00 hod. 
Ukončenie školenia:  23. augusta 2019 (piatok).  
Ubytovanie:  Ubytovanie je zabezpečené v dvoj a trojposteľových izbách.  
Strava: Stravovanie je zabezpečené ako plná penzia - raňajky, obed, večera.
  
Tréning začína obedom 19. augusta a končí raňajkami 23. augusta. 

Náklady spojené s organizáciou tréningu - ubytovanie, strava, materiály - hradí organizácia 
JA Slovensko. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. 

V prípade, že do centra vzdelávania v Belušských Slatinách budete cestovať autobusom, je 
potrebné, aby ste vystúpili na zastávke, ktorá je označená ako Belušské Slatiny – Pošta. 
Horský hotel je vzdialený 200 m od tejto zastávky.  

Pokiaľ budete cestovať autom, je potrebné z diaľnice D1 odbočiť na Belušu. Následne vojdite 
do Beluše a pokračujte smerom na Mojtín/Belušské Slatiny. Pokračujte stále po ceste cez 
Belušské Slatiny. Odbočka na horský hotel je značená po ceste, bude potrebné odbočiť 
vľavo. Spolu s označením hotela je aj tabuľa s označením „Rodinkovo“. Parkovať je možné 
bezplatne priamo pred hotelom. 

V centre vzdelávania vás budú, po vstupe do budovy, čakať pracovníci JA Slovensko, ktorí 
vás registrujú, následne sa ubytujete na recepcii. Oficiálny začiatok tréningu je o 12:00. 
Najneskôr do tohto času by ste sa mali dostaviť a ubytovať v zariadení. V priestoroch centra 
vzdelávanie je k dispozícii Wi-Fi pripojenie, ak máte vlastný notebook, prineste si ho, prosím, 
so sebou. Počas tréningu budeme pracovať aj s ním (nie je podmienkou :-)). 

mailto:balatova@jaslovensko.sk
http://www.posta.sk/informacie/horsky-hotel-belusske-slatiny
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Požiadavkou na úspešné ukončenie Úvodného tréningu k metodike programu Aplikovaná 
ekonómia je 100%-ná osobná účasť učiteľa na prezenčnej forme štúdia daného modulu.  

V prípade, že sa tréningu nezúčastníte, nebudete môcť realizovať Aplikovanú ekonómiu v 
školskom roku 2019/2020.  

Cieľom tréningu je oboznámiť učiteľov s metodickými postupmi ako vyučovať predmet 
aplikovaná ekonómia a zážitkovým učením si osvojiť vedenie študentskej JA Firmy. 

Pracovná verzia programu tréningu Vám bude zaslaná samostatne emailom najneskôr 
týždeň pred samotným tréningom. Obsahom tréningu je: 

 Predstavenie organizácie JA Slovensko – jej filozofie, fungovanie, spôsob práce aj 
spektrum vzdelávacích programov. 

 Predstavenie vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia – ciele a náplň 
jednotlivých modulov a možnosti ich využitia.  

 Inštruktáž k online učebnici – možnosti využitia učebnice pre učiteľa a žiakov, 
orientácia na portáli. 

 Praktická príprava na činnosť JA Firmy. Simulácia celého procesu študentskej firmy od 
jej založenia, vrátane podnikateľskej činnosti až po jej likvidáciu. 

 Predstavenie súťaží a príležitosti pre študentov JA Firiem. 

 Práca s odborným konzultantom z praxe ako súčasť JA Firmy. 

 Aktivity zamerané na prácu v tíme a rozvoj tvorivosti. 

Vzhľadom na charakter školenia si, prosím, prineste so sebou formálne aj 
neformálne/športové oblečenie. Ak je to možné, prineste si so sebou notebook (nie je 
podmienkou :-)). Okrem toho nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie ani pomôcky, stačí 
dobrá nálada. Materiály k programu Aplikovaná ekonómia Vám budú odovzdané priamo na 
tréningu. 

Prosím, potvrďte mi Vašu účasť, prípadne neúčasť na tréningu najneskôr v pondelok  
12. augusta 2019 (do 10:00) emailom na adresu balatova@jaslovensko.sk.  

Do správy mi, prosím, uveďte prípadné obmedzenia v stravovaní, diétu, resp. požiadavky na 
ubytovanie.  

V prípade, že svoju účasť potvrdíte a tréning neabsolvujete, budeme, žiaľ, nútení požiadať 
Vás o úhradu všetkých nákladov spojených s Vašou účasťou na tréningu vo výške 150 €.  

Všetky všeobecné informácie o Vašom vzdelávaní nájdete na stranke: 
firma.jaslovensko.sk/vzdelavanie . 

Všetky informácie o dôležitých termínoch súvisiacich s Vaším vzdelávaním nájdete na 
stránke: firma.jaslovensko.sk/o-programe/inovacne-vzdelavanie-ucitelov/2019-2020/ 

Ak by ste mali akékoľvek otázky, rada Vám na ne odpoviem na telefónnom čísle 
0948243004 alebo emailom na adrese balatova@jaslovensko.sk. 

Teším sa na stretnutie a budúcu spoluprácu.  

S pozdravom 

 

 Gréta Balátová 
 Programová manažérka  

https://www.firma.jaslovensko.sk/o-programe/inovacne-vzdelavanie-ucitelov/
https://www.firma.jaslovensko.sk/o-programe/inovacne-vzdelavanie-ucitelov/2019-2020/
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Prihlásení účastníci úvodného metodického tréningu: 

programu JA Aplikovaná ekonómia 

Meno Škola 

Mgr. Alena Balúchová Senec, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 

Ing. Dana Bednárová   Martin, Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19 

Ing. Jana Hartonová   Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 

RNDr. Alena Korcsoková   Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy, Mládežnícka 22 

Ing. Jana Krajčírová   Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 

Mgr. Michal Libič Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215   

Mgr. Katarína Mičová   Holíč, Stredná odborná škola, Nám.sv. Martina 5 

Mgr. Roman Mikuš   Bratislava, Sukromné gymnázium GALILEO SCHOOL, Dudvazska 6 

Ing. Veronika Paurová   Žilina, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3 

Ing. Martina Petráková   Holíč, Stredná odborná škola, Nám.sv. Martina 5 

Ing. Andrea Suchánková   
Rimavská Sobota, Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, 
Mikszátha 1 

Mgr. Miroslava Verešvárska   
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných 
štúdií, Kadnárova 7 

 
Aktuálny zoznam účastníkov nájdete tu: firma.jaslovensko.sk/o-programe/vzdelavanie-
ucitelov/ucitelia-prihlaseni-vzdelavanie-2019-2020/ 

https://www.firma.jaslovensko.sk/o-programe/vzdelavanie-ucitelov/ucitelia-prihlaseni-vzdelavanie-2019-2020/
https://www.firma.jaslovensko.sk/o-programe/vzdelavanie-ucitelov/ucitelia-prihlaseni-vzdelavanie-2019-2020/

