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Bratislava 4. október 2019 

Vážená pani učiteľka,  

JA Slovensko v spolupráci s JA Czech a s podporou Citi Foundation pripravila pre študentov programu 
JA Firma (JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II) 

JA CITI INTERNNATIONAL INNOVATION CAMP. 

Na základe záväznej prihlášky pozývame na túto súťaž aj Vás a Vašich študentov (zoznam účastníkov 

nájdete na stránke https://www.firma.jaslovensko.sk/sutaze-prilezitosti/ja-citi-international-innovation-
camp/prihlaseni-studenti/).  

Súťaž sa uskutoční:  

Dátum: 23. októbra 2019 (streda), začiatok 8:00, ukončenie 17:00 
 Registrácia je otvorená od 7:15 hod.  
 (Prosím, naplánujte si cestovanie tak, aby sme o 8:00 mohli reálne začať.) 

Miesto: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví,  
Čichnova 982/23, Brno. 

Pre prihlásených záujemcov zabezpečuje (a hradí) JA Slovensko autobus z Bratislavy do Brna a späť 
(odchod z hlavnej vlakovej stanice v Bratislave o 5:10, odchod z Brna do Bratislavy o cca 17:30 – 
príchod bude opäť na bratislavskú hlavnú vlakovú stanicu).  

Ak sa budete presúvať individuálne: 

Ze železniční stanice Brno-Hlavní nádraží / 
Z autobusové zastávky Brno-Grandhotel: 

Tramvají 1 (cesta trvá 17 minut) nebo autobusem 
67 (cesta trvá 27 minut) ze zastávky Hlavní nádraží 
na zastávku Vozovna Komín. Obě zastávky jsou 
cca 1 minutu chůze od školy. Pro jízdu 
doporučujeme jízdenku s platností do 60 minut za 
24 Kč (6 Kč pro studenty). Jízdenku lze zakoupit v 
trafikách na nádraží nebo u řidiče. 

Z autobusového nádraží Brno-Zvonařka:  

Autobusem č. 84 (cesta trvá 22 minut) na zastávku 
Vozovna Komín. Zastávka je cca  
1 minutu chůze od školy. Pro jízdu doporučujeme 
jízdenku s platností do 60 minut za 24 Kč (6 Kč pro 
studenty). Jízdenku lze zakoupit v trafikách na 
nádraží nebo u řidiče. 

Jízdní řády najdete na www.idos.cz. 

GPS souřadnice školy jsou 49.2147° N, 16.5611° E. 

 

Študenti budú v 6-členných zmiešaných česko-slovenských tímoch riešiť výzvu zadanú spoločnosťou 
Citi. Súťaže sa zúčastní 96 študentov (48 zo Slovenska, 48 z Českej republiky).  Je potrebné, aby si 
priniesli vlastný notebook, ktorý obsahuje softvér na písanie a tvorbu prezentácie (napr. Word a 
Powerpoint). Vítaná je dobrá nálada a chuť naučiť sa nové veci. Všetky ostatné pomôcky budú 
zabezpečené. V čase práce študentov je pre učiteľov je pripravený workshop. Pre všetkých bude 
zabezpečené občerstvenie, obed a pitný režim. Prípadne vzniknuté ubytovacie a cestovné náklady 
účastníkov hradí vysielajúca organizácia.  

https://www.firma.jaslovensko.sk/sutaze-prilezitosti/ja-citi-international-innovation-camp/prihlaseni-studenti/
https://www.firma.jaslovensko.sk/sutaze-prilezitosti/ja-citi-international-innovation-camp/prihlaseni-studenti/
https://www.cichnovabrno.cz/o-skole
http://www.idos.cz/
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Zo súťaže bude k dispozícii mediálny výstup – článok (tlačová správa), fotografie, video. 

Od predstaviteľov JA Firiem očakávame manažérske oblečenie. Vzhľadom na nadväznosť 
jednotlivých častí programu je účasť študentov povinná počas celej doby trvania súťaže, od jej začiatku 
do jej ukončenia. V prípade, že by študent opustil súťaž pred jej  ukončením a jeho súťažný tím by sa 
umiestnil na niektorom z víťazných miest, tento študent nebude ocenený. 

Pokiaľ sa študent z akéhokoľvek dôvodu nemôže zúčastniť súťaže, ochorel, prípadne mešká, je 
potrebné, aby ma o tom osobne informoval na telefónnom čísle 0948/243004. Rovnako ma môžete 
kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok 

S pozdravom  

 
 
Grétka Balátová 
programová manažérka 

 


