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Košice 9. január 2019 
 

Milí priatelia, 

organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia 
pripravila pre študentov JA Firiem workshop pod názvom 
 

Prezentačné zručnosti (nielen) pre JA Veľtrh podnikateľských talentov 

na ktorý Vás na základe záväznej prihlášky pozývame. Na tejto stránke nájdete zoznam 
zaradených študentov.  

Workshop sa uskutoční:  

Dátum: 21. marca 2019 (štvrtok), začiatok 9:00, ukončenie 14:30 

 Registrácia je otvorená od 8:30 hod. 

Miesto: AT&T Global Network Services 
 Letná 45 
 Košice 

Orientácia: Z hlavnej vlakovej/autobusovej stanice – autobusom č. 19 smer KVP, 
Kláštor, vystúpiť na 8. zastávke – Amfiteáter (cesta trvá 13 min). Budova 
business centra, v ktorej, okrem iných firiem, sídli aj spoločnosť AT&T, je oproti 
zastávke cez cestu. Na budove je aj logo spoločnosti AT&T. 

Program: Workshop bude zameraný na rozvoj a tréning prezentačných zručností, 
prípravu prezentácie, prezentačných materiálov. O svoje skúsenosti sa                   
so študentmi podelia pracovníci spoločnosti AT&T.  

Vzhľadom na podporu spoločnosti AT&T v rámci projektu ASPIRE je workshop bezplatný. 
Cestovné hradí vysielajúca organizácia. Všetci účastníci workshopu budú mať zabezpečené 
občerstvenie (šunková bageta, ovocie, keksík, nápoj). V prípade špeciálnych požiadaviek na 
stravu, doneste si, prosím, vlastné jedlo so sebou. 

Vzhľadom na charakter podujatia očakávame od predstaviteľov JA Firiem manažérske oblečenie. 
Zároveň očakávame, že všetci účastníci sa zúčastnia celého workshopu od jeho začiatku                 
do jeho ukončenia. Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť workshopu, ochorel, prípadne mešká, je 
potrebné, aby o tom osobne informoval organizátorku Bebu Škotkovú na telefónnom čísle               
0948 801 411 (prípadne vopred e-mailom na adrese skotkova@jaslovensko.sk).  

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

 

S pozdravom  

  
  

 Alžbeta Škotková 
 Programová manažérka 
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