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Alžbeta Škotková, programová manažérka 

skotkova@jaslovensko.sk, +421 948 801 411 
 

Košice 9. január 2019 
 

Pozvánka 
 

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,  

 

organizácia JA Slovensko pripravila pre študentov programov JA Aplikovaná ekonómia              

a JA Podnikanie v cestovnom ruchu I a II súťaž  
 

Mini Innovation Camp, 
 

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 ako aj všetky ostatné informácie môžete nájsť na stránke 

www.jaslovensko.sk/ucitel/projekty/podpora-inovacii-podnikani/mini-innovation-camp.html. 

  

Podrobnosti súťaže:  

 

Dátum: 30. január 2019 (streda) 

Začiatok 9:15h, ukončenie 15:00h. 

  Registrácia je otvorená od 8:45h. 

 

Miesto: T-Systems, BCT I 

Moldavská cesta 8 

Košice 
 

 

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. Z kapacitných dôvodov nie je možné, aby sa učitelia zúčastnili súťaže 

so študentmi. 
 

Na súťaži 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).  
 

Všetci účastníci sa musia zúčastniť celej súťaže od jej začiatku až 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 informovať 

Alžbetu Škotkovú na telefónnom čísle 0948 801 411.  

Určite si nezabudnite občiansky preukaz, bez neho Vás nepustia do budovy. 

Svoje cestovanie si, prosím, naplánujte s dostatočnou časovou rezervou, aby 

ste sa na miesto súťaže dostali najneskôr do 9:00 h v daný deň. 
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Orientácia:  
 

Zo zastávky Staničné námestie (zastávka je v tesnej blízkosti železničnej a autobusovej 

stanice) použite električku č. 6 a vystúpte na zastávke SOŠ automobilová a ďalej pešo podľa 

nižšie uvedenej mapky. Pred cestou si ešte, prosím, skontrolujte aktuálne spoje                             

na www.imhd.sk/ke. Cesta električkou trvá cca 10 minút. 
 

 

 
 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte využiť vyššie uvedené kontaktné údaje.  

 

Tešíme sa na Vašu účasť!  

 

 

S pozdravom 

  

  

 Alžbeta Škotková 

 programová manažérka 

 


