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Erika Holičová 
programová manažérka 
tel.: +421 903 233 306 
e-mail: holicova@jaslovensko.sk 
 
 

Bratislava 19. august 2020 
 
 

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, 
 
som veľmi rada, že ste sa na Vašej škole rozhodli vyučovať program  Etika v podnikaní. Keďže 
tento program je pre Vás novým, je potrebné, aby ste boli pre realizáciu a výučbu programu 
odborne vyškolený/á a pripravený/á. Úspešné absolvovanie tréningu nových učiteľov je jednou 
zo základných podmienok pre absolvovanie tejto časti z vzdelávania a možnosti program 
vyučovať. 

Na základe záväznej prihlášky, Vás pozývam na vzdelávanie programu  

Etika v podnikaní – Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu  
 

Termín:   10. – 11. september 2020 (štvrtok - piatok) 

Miesto:   JA Slovensko 
   Tower115, Pribinova 20  
                                          Bratislava 
                                          15. poschodie                                    

Začiatok tréningu:    10. september 2020 (štvrtok)  

Registrácia účastníkov: 10. september 2020 od 12:30 - 13:00 hod. 

Ukončenie školenia:       11. september 2020 (piatok) o 17:00 hod.  

Ubytovanie:                     Pre tých, ktorí o to požiadali v  dvojposteľových izbách; 
                                          Hotel Družba 

Strava:                   10. septembra - popoludňajšie občerstvenie, večera 
                  11. septembra - raňajky, obed, popoludňajšie občerstvenie 

Náklady spojené s organizáciou tréningu  - ubytovanie, strava, materiály - hradí organizácia 
JA Slovensko. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. 

 

Ako sa k nám dostanete:  

Z autobusovej stanice Mlynské Nivy  
Pešo –  cca 9 minút, choďte podľa modrej bodkovanej 

čiary.  

 

 

 

 

 

mailto:holicova@jaslovensko.sk
https://www.hoteldruzba.sk/
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Z Hlavnej stanice 

Trolejbusom 210 zo zastávky Hlavná stanica, 8 zastávok, 13 minút, na zastávku Nové SND. 

Potrebujete 30 minútový lístok na MHD à 0,90 €.  

Odtiaľ pešo podľa obrázka, po ľavej ruke budete mať budovu SND, po pravej Eurovea, pred 

sebou budovu Tower115.  

 

Na recepcii v budove Tower 115 povedzte, že idete do JA Slovensko na 15. poschodie, dajú 
vám kartičku do turniketu a povedia, ako obsluhovať výťah.  
 
Požiadavkou na úspešné ukončenie Úvodného tréningu k metodike program Etika v podnikaní 
je 100%-ná osobná účasť učiteľa na prezenčnej forme štúdia daného modulu.  

V prípade, že sa tréningu nezúčastníte, nebudete môcť realizovať Etiku v podnikaní v 
školskom roku 2020/2021 a zároveň nebudete môcť vykonať záverečnú prezentáciu v 
rámci kontinuálneho inovačného vzdelávania programu.  

V prípade, že svoju účasť potvrdíte a tréning neabsolvujete, budeme, žiaľ, nútení 
požiadať Vás o úhradu všetkých nákladov v zmysle platných Storno poplatkov.   

Predbežný program tréningu nájdete v prílohe mailu, v ktorom Vám prišla táto pozvánka. 
Obsahom tréningu v krátkosti je: 

• Predstavenie organizácie JA Slovensko – jej filozofie, fungovanie, spôsob práce aj 
spektrum vzdelávacích programov. 

• Predstavenie vzdelávacieho programu Etika v podnikaní – ciele a náplň jednotlivých 
modulov a možnosti ich využitia.  

• Inštruktáž k online učebnici program Etika v podnikaní – možnosti využitia učebnice 
pre učiteľa a žiakov, orientácia na portáli. 

• Predstavenie súťaží a príležitostí programu Etika v podnikaní. 

• Práca s odborným konzultantom z praxe ako súčasť Etiky v podnikaní. 

• Aktivity zamerané na prácu v tíme a rozvoj tvorivosti. 

Na čo netreba zabudnúť: 

• Ak máte vlastný notebook, prineste si ho so sebou. Počas tréningu budeme pracovať 
aj s ním (nie je podmienkou :-)). 

• Pohodlné oblečenie 

• Počas druhého dňa plánujeme spoločný obed v bistre Fajné jedlo. Ak máte nejaké 
stravovacie obmedzenia, dajte mi, prosím obratom vedieť.  

• Pre ubytovaných v Hotel Družba: 
- 10. septembra sa môžete ubytovať až po skončení programu tréningu, max. 
Však do 21:45. (bežný začiatok check-in od 14:00  sa kryje s programom 
tréningu).  
- 11.  Septembra sa odubytujete ráno pred odchodom na tréning.  
- doprava z ubytovania do Tower115 – bus x5, x33, 29 – môžete si vybrať, cesta 

https://www.jaslovensko.sk/pravidla-podmienky/#Storno_poplatky
https://www.hoteldruzba.sk/
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trvá cca 10 minút, potrebujete 15 minútový lístok à 0,70 €. Vyberte si radšej skorší 
odchod busu, vzhľadom na hustú premávku v danom čase a cestné práce na 
trase, aby sme sa mohli v kľude naraňajkovať, dať si kávičku/čaj a začať.  
 

Usmernenia účastníkom Úvodného metodického tréningu v súvislosti s ochorením COVID-19 
 
V súlade s opatreniami, Úradu verejného zdravotníctva SR na ochranu zdravia obyvateľstva ktoré sú 
vydávané v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné sa počas účasti na Úvodnom 
metodickom tréningu správať v súlade s týmito nariadeniami, ktoré zostávajú v platnosti aj po skončení 
núdzového stavu na území SR. 
 

1. Pokiaľ ste navštívili krajinu, ktorá nie je uvedená na stránke https://korona.gov.sk/karantenne-
opatrenia/ medzi menej rizikovými krajinami, ste povinný dodržať štátom stanovenú karanténu 
a testovanie na COVID-19. Ak ste sa z takejto krajiny vrátili pred menej ako 14 dňami pred 
začatím Úvodného metodického tréningu, nebudete sa ho môcť zúčastniť. Je potrebné aby ste 
pri návrate z rizikovej krajiny dodržali stanovené opatrenia. 

 
2. Pokiaľ máte príznaky, ktoré sú uvedené na tejto stránke https://korona.gov.sk/co-je-covid-19/, 

ako aj v dotazníku COVID, ktorý budete vypĺňať na registrácii v prvý deň Úvodného 
metodického tréningu, odporúčame sa vám ho nezúčastňovať a ostať doma.  

 
3. V súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR je povinnosťou všetkých účastníkov 

nosiť v interiéri rúška. Výnimku tvoria osoby uvedené v tomto opatrení: 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/03_07_final_opatrenia_ruska.pdf a na čas potrebný na 
konzumáciu jedál a nápojov. 

 
4. Po príchode do JA Slovensko, kde bude Úvodný metodický tréning prebiehať a počas neho: 

a. bude pre vás pripravená dezinfekcia na ruky. Odporúčame si však priniesť a používať 
aj vlastnú, vhodnú dezinfekciu na ruky.  

b. zamestnanci JA Slovensko vám zmerajú pri registrácii bezdotykovým teplomerom 
teplotu. Pokiaľ bude vaša teplota vyššia ako 37°C nebudete sa môcť tréningu zúčastniť. 

c. bude potrebné vyplniť Dotazník COVID, ktorý vám zasielame na pozretie aj emailom. 
Nie je nutné ho vypĺňať či zasielať nám ho vopred.  
Vyplníte ho až priamo na mieste, pri registrácii.  

d. riadiť sa pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a príslušných zamestnancov a 
dodržiavať stanovené nariadenia. 

e. dezinfikovať si ruky vždy pred vstupom do školiacej miestnosti.  
 

5. Počas prebiehajúcich aktivít v interiérových priestoroch je odporúčané nosiť rúško, budú 
zabezpečené pravidelné hygienické prestávky.   
 

 

Ak by ste mali akékoľvek otázky, rada Vám na ne odpoviem na telefónnom čísle 0903 233 306 
alebo emailom na adrese holicova@jaslovensko.sk. 

Teším sa na stretnutie a budúcu spoluprácu.  

 

S pozdravom 

 

             

       Erika Holičová 
manažérka programm 

https://korona.gov.sk/karantenne-opatrenia/
https://korona.gov.sk/karantenne-opatrenia/
https://korona.gov.sk/co-je-covid-19/
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/03_07_final_opatrenia_ruska.pdf
mailto:holicova@jaslovensko.sk

