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Bratislava 9. október 2018 
 

Vážení učitelia, milí študenti, 

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

Školenie manažmentu JA Firiem, 

 

na ktoré vás pozývame na základe vašej záväznej prihlášky. Na tejto stránke nájdete zoznam 
zaradených študentov.  

 

Dátum: 23. október 2018 (utorok), začiatok 9:00, ukončenie 15:30 
 Registrácia je otvorená od 8:30 hod.  
 (cestovanie si, prosím, naplánujte tak, aby sme reálne o 9:00 mohli začať) 

Miesto: Obchodná akadémia 
 Tajovského 25 
 Banská Bystrica 

Orientácia: 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. 
 

Program: Školenie bude zamerané na základy manažérskych zručností: riadenie JA Firmy, 
motivácia, tímová práca a komunikácia v tíme, prezentačné zručnosti, leadership, 
time-manažment a riadenie projektov. Bude vytvorený aj priestor na výmenu 
skúseností a názorov v diskusii so svojimi rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa so 
študentmi podelia manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia. 

 
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. 
Zároveň očakávame, že všetci účastníci sa zúčastnia celého školenia od jeho začiatku do jeho 
ukončenia. Na konci školenia dostanú študenti certifikáty. Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť školenia, 
ochorel, prípadne mešká, je potrebné, aby o tom osobne informoval organizátorku Bebu Škotkovú na 
telefónnom čísle 0948 801 411. Vzhľadom na kapacitné možnosti sa školenia môžu zúčastniť iba 
študenti, bez sprievodu učiteľov. 

Všetci účastníci školenia budú mať zabezpečený obed vo forme balíčkov (šunkovo – syrová bageta, 
voda, keksík, ovocie). Ak máte špeciálne požiadavky na stravu, prineste si vlastné jedlo so sebou.  

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok sa môžete so mnou spojiť e-mailom 
skotkova@jaslovensko.sk alebo telefonicky na čísle 0948 801 411.  

S pozdravom  

 
 
 

Alžbeta Škotková 
programová manažérka 
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