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Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,   

      

pozývame Vás na jarné pracovné stretnutie učiteľov programu 

Podnikanie v cestovnom ruchu  

(časti pracovného stretnutia s zúčastnia aj učitelia programu Etika v podnikaní) 

Termín:   

• Bratislava – 7. február 2020, 9:00 – 13:45 - IBM, Tower115 

• Žilina – 13. február 2020, 9:00 – 13:45 - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.,  

                    M.Rázusa 23/A, Žilina 

        

Program: 

9:00 – 9:45 

Všeobecné informácie o programe, výmena skúseností – učitelia programu Etika v podnikaní 

 

15 minútová prestávka – príchod vybraných učiteľov programu Podnikanie v cestovnom ruchu 

 

10:00 – 12:00 

Workshop – nadácia Zastavme korupciu 

 

15 minútová prestávka  

 

12:15 – 13:30 

Workshop – SIR a čo teraz? Manažér programu Peter Uhrin s vami urobí praktické cvičenie 

na vytvorenie nápadu do súťaže SIR. 

 

13:30 – 13:45 (iba v Žiline) 

Poradca podnikateľa – krátka informácia o tom, čo spoločnosť Poradca podnikateľa ponúka 

školám a žiakom – David Vrtaňa 

 

15 minútová prestávka – odchod učiteľov programu Etika v podnikaní 

 

14:00 – 15:00 (13:45 – 14:45 v BA) 

Všeobecné informácie o programe, výmena skúseností – učitelia programu Podnikanie 

v cestovnom ruchu 

 

Vyplňte, prosím návratku s potvrdením účasti/neúčasti.  

 
 
 
 
 
Čítajte aj stranu 2 a 3 
 
 

https://www.pvcr.jaslovensko.sk/podnikanie-cestovnom-ruchu/pracovne-stretnutia-ucitelov/navratka-prihlaska.html
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Ako sa k nám dostať? 
 
Bratislava 

Z autobusovej stanice Mlynské Nivy  

Pešo – odporúčam –  nie viac ako 10 minút, choďte podľa červenej čiary.   

 

Autobusom – neodporúčam, zbytočne komplikované.  

Z Hlavnej stanice 
Trolejbusom - 210 zo zastávky Hlavná stanica  – 7 zastávok, 17 minút na zastávku  

Twin City, odtiaľ pešo podľa obrázka. Potrebujete 30 minútový lístok v hodnote 0,90 €.  

Na recepcii v budove Tower 115 

povedzte, že idete do IBM na 20. 

poschodie, dajú vám kartičku 

a povedia, ako obsluhovať výťah. 

Na 20. poschodí priestory IBM, 

miestnosť 2024 - 2025. 

Pre prípad meškania spojov, 
alebo iných logistických 
ťažkostí, si uložte moje 
telefónne číslo, volajte, 
prosím.  
 
JA Slovensko zabezpečí malé 

občerstvenie, strava 

zabezpečená nebude. Dopravu 

hradí vysielajúca organizácia. 

Nezabudnite si so sebou priniesť 

občianske preukazy. 

Prosím, vyhraďte si čas na celé trvanie stretnutia. 
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Žilina 

 

Trolejbusom - číslo 6, alebo 16 smer Hájik. Vystúpiť na zastávke Závodská -  za kruhovým 

objazdom Rondel smer Závodie na Závodskej ceste (4. zastávka, 9 minút, potrebujete 

neprestupný cestovný lístok na max. 5 zastávok za 0,55 €). Zastávka je hneď po križovatke. 

Vráťte sa na križovatku a odbočte na Priemyselnú ulicu. Ďalej podľa priloženej mapky. 

Informácia o cestovných lístkoch  
 

  

 
Pre prípad meškania spojov, alebo iných logistických ťažkostí, si uložte moje 
telefónne číslo, volajte, prosím.  
 
Prosím, vyhraďte si čas na celé trvanie stretnutia. 

JA Slovensko zabezpečí malé občerstvenie, strava zabezpečená nebude. Dopravu hradí 

vysielajúca organizácia. 

Nezabudnite si so sebou priniesť občianske preukazy. 

 

Teším sa na stretnutie. 

 
 
S pozdravom,   
 
 
 

 Erika Holičová 
 programová manažérka  

https://imhd.sk/za/doc/sk/10226/Ceny-a-typy-listkov

