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Veľtrh podnikateľských talentov  
5. apríl 2022 

 

Gréta Balátová 
programová manažérka 
 
tel.: +421 948 243 004 
e-mail: balatova@jaslovensko.sk 
 Bratislava 25. marec 2022 
 
Vážená pani učiteľka,  
Vážený pán učiteľ,  
 
Blahoželáme Vám! Na základe Vašej záväznej prihlášky bola Vaša študentská firma zaradená medzi 
48 účastníkov celoslovenskej súťaže Veľtrh podnikateľských talentov, ktorý je vyvrcholením úsilia 
študentov, ktorí budú prezentovať svoje zaujímavé podnikateľské plány, výrobky a služby.  

Po niekoľkých mesiacoch učenia sa, práce v študentských firmách a získavania praktických 
skúseností prichádza čas zúročenia nadobudnutých vedomostí a zručností. Veríme, že študentská 
firma bola zaujímavou časťou program Aplikovaná ekonómia a zažili ste pri nej aj veľa zábavy. 

Pozývame Vás teda na 

Veľtrh podnikateľských talentov 

ktorý sa uskutoční 5. apríla 2022 v centre Nivy v Bratislave.  
 

Podujatie sa koná pod záštitou Eduarda Hegera, predsedu vlády Slovenskej republiky a s podporou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Predpokladaný program: 

07:00 - 10:00 Príchod, registrácia (JA stánok) 
do 09:30 Príprava stánkov študentských firiem 
  Zbieranie podpísaných registračných kariet (dobrovoľníci) 
09:30 - 09:45 Porada učiteľov (pri JA stánku) 
10:00 - 10:30 Slávnostné otvorenie Veľtrhu podnikateľských talentov 
10:30 - 17:00 Prezentácia študentských firiem v stánkoch 
10:30 - 15:00 Prezentácie študentských firiem na pódiu 
10:30 - 15:00 JA Coffee Time pre sprevádzajúcich učiteľov 
10:30 - 16:00 Hodnotenie odbornou porotou 
12:00 - 12:30 Obedňajšia prestávka 
15:00 Oceňovanie učiteľov Aplikovanej ekonómie 
do 16:30 Spätné väzby (online) 
16:45 Vyhlásenie Global Ralph De La Vega Award 
17:00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov veľtrhu 
18:30 Ukončenie veľtrhu, balenie výstavných stánkov 
 
Presné pravidlá súťaže, vrátane zoznamu súťažných tímov aj súťažných kategórií, nájdete na stránke 
firma.jaslovensko.sk/veltrh. Študentských firmám zároveň odporúčame sledovať aj Facebook JA 
Slovensko (www.facebook.com/jaslovensko). 

Tešíme sa na stretnutie s Vami na veľtrhu. V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky, prosím, 
neváhajte sa na mňa kedykoľvek obrátiť. 

S pozdravom, 

 Gréta Balátová 
 Programová manažérka  


