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Pozvánka 
 

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,  
 

organizácia JA Slovensko pripravila pre študentov JA Firiem z celého Slovenska súťaž  
 

Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire, 
 

na ktorú Vás a Vašich študentov na základe záväznej prihlášky srdečne pozývame. Na tejto 

stránke nájdete zoznam zaradených škôl. Prosíme Vás o pozorné preštudovanie pozvánky. 

Podrobný časový harmonogram Vám zasielame osobitne v prílohe. Všetky ostatné informácie 

môžete nájsť na stránke firma.jaslovensko.sk/aspire-ic. 

  

Dátum: 27. november  2018 (utorok)    Miesto: Kongres Hotel Roca  

 Začiatok 08:00h, ukončenie 17:30h.    www.hotelrocakosice.sk 

 Registrácia je otvorená od 07:00h.    Južná trieda 117, Košice 
 

Orientácia:  
 

Zo zastávky Staničné námestie (nachádza sa v tesnej blízkosti železničnej a autobusovej 

stanici) sa do hotela dostanete priamo električkou č. 3. Vystúpte na 6. zastávke s názvom 

Holubyho (cesta trvá 9 minút). Prejdite cez cestu a pokračujte v smere jazdy električky asi 

140m. Hotel sa nachádza po vašej pravej strane. V prípade, že dôjdete so študentmi autom, 

parkovanie je bezplatne k dispozícii v areáli hotela. 
 

Dôležité informácie: 
 

Účasť na súťaži je bezplatná. Prípadné vzniknuté cestovné a ubytovacie náklady hradí 

vysielajúca organizácia. JA Slovensko zabezpečuje účastníkom súťaže občerstvenie počas 

celého trvania podujatia. Študenti budú v 4-členných zmiešaných tímoch riešiť výzvu zadanú 

spoločnosťou AT&T. Súťaže sa zúčastní 60 študentov. Na súťaž sa vyžaduje od účastníkov 

biznis oblečenie. Zároveň je potrebné, aby si študenti priniesli vlastný notebook, ktorý 

obsahuje softvér na písanie a tvorbu prezentácie (napr. Word a Powerpoint). Všetky ostatné 

pomôcky budú zabezpečené. Vítaná je dobrá nálada a chuť naučiť sa nové veci. Zúčastnení 

učitelia absolvujú počas práce študentov workshop orientovaní na marketingové riadenie              

JA Firiem. Zo súťaže bude k dispozícii mediálny výstup – tlačová správa, fotografie, video. 
 

Všetci účastníci sa musia zúčastniť celej súťaže od jej začiatku do jej ukončenia. Ak niektorí 

študenti odídu pred vyhlásením výsledkov, v prípade výhry im zaniká nárok na vecnú cenu. 

Pokiaľ sa študent nemôže súťaže zúčastniť, ochorel, prípadne mešká, je potrebné o tom 

informovať programovú manažérku Bebu Škotkovú na telefónnom čísle 0948 801 411.  
 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte využiť vyššie uvedené kontaktné údaje.  
 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

  

 Beba Škotková 

 programová manažérka 

https://www.firma.jaslovensko.sk/sutaze-prilezitosti/aspire-innovation-camp/prihlasene-skoly.html
https://www.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=8172
http://www.hotelrocakosice.sk/

