Skúsenosťou k úspechu
Banská Bystrica 04. apríl 2019

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,
dovoľte mi pozvať Vás na vzdelávací seminár spojený s pracovnou poradou,
ktorý sa uskutoční v nižšie uvedených mestách a termínoch:
Žilina (2. máj 2019)
Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Ul. J. M. Hurbana 44
od 9:00 do 13:00 (registrácia 8:30 – 9:00)
Košice (7. máj 2019)
Univerzitná knižnica Technickej univerzity, Nemcovej 7
od 9:00 do 13:00 (registrácia 8:30 – 9:00)
Banská Bystrica (9. máj 2019)
Obchodná akadémia, Tajovského 25
od 9:00 do 13:00 (registrácia 8:30 – 9:00)
Bratislava (13. máj 2019)
Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48
od 9:00 do 13:00 (registrácia 8:30 – 9:00)
(Prosím, vyhraďte si čas na celé trvanie stretnutia.)
Nezabudnite, že na vzdelávací seminár sa je potrebné prihlásiť na tejto stránke.
Program
Stretnutie bude rozdelené na dve časti:
1. Vzdelávací seminár, počas ktorého sa Vám budú venovať odborníci z bankového sektora,
ktorí Vás tentokrát oboznámia s témou termínované účty a sporiace účty.
2. Pracovná porada učiteľov programov Viac ako peniaze a Ja a peniaze, ktorá bude
venovaná aktuálnemu dianiu v programoch, výmene skúseností medzi učiteľmi, pripomienkam
a návrhom zo strany učiteľov.
(Zmena programu v prípade potreby vyhradená).

JA Slovensko zabezpečí prihláseným účastníkom stretnutia malé občerstvenie. Cestovné
náklady hradí vysielajúca organizácia.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom
Peter Kalčevský
programový riaditeľ
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Skúsenosťou k úspechu
Orientačné popisy trás na miesta konania vzdelávacích seminárov a mapky
Banská Bystrica
Príchod vlakom/autobusom
Zastávka MHD sa nachádza pred železničnou stanicou, odkiaľ môžete ísť trolejbusom č. 1
(smer Rooseveltova nemocnica) alebo autobusom č. 34 (smer Podlavice), v obidvoch
prípadoch je potrebné vystúpiť na zastávke Tajovského – školy. Následne prejdite cez cestu
smerom k OA. Lístok si kúpite u vodiča trolejbusu/autobusu.

Žilina
Príchod vlakom/autobusom
Zastávka MHD sa nachádza pred železničnou stanicou. Zo železničnej stanice môžete ísť
trolejbusom č. 3 (smer Solinky), č. 4 (smer Vlčince), č. 6 (smer Hájik). Je potrebné vystúpiť
hneď na nasledujúcej zastávke Hurbanova (pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny).
Odtiaľ pokračujte pešo po Hurbanovej ulici smerom ku Gymnáziu sv. Františka z Assisi (cca
4 minúty), pred ktorým sa nachádza Zelený dom (internát GSF). Vchod do gymnázia je
cez dvor Zeleného domu.
Lístok na trolejbus si môžete kúpiť v automate na zastávke, v novinovom stánku alebo
kancelárii DP.
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Bratislava
Príchod vlakom na Hlavnú stanicu
Zastávky MHD sa nachádzajú pred železničnou stanicou, odkiaľ je najlepšie nastúpiť
na priamy autobusový spoj č. 61 (smer Letisko). Vystúpte na zastávke Trnavská.
Ďalej pokračujte pešo (cca 3 minúty) – prejdite cez cestu, pokračujte po Tomášikovej ulici popri
Klientskom centre OÚ k budove SLSP (mapka 1).
Príchod autobusom na novú autobusovú stanicu Mlynské Nivy
Z autobusovej stanice prejdite na zastávku MHD (mapka 2), kde nastúpite na autobus č. 50
(smer OD Slimák). Vystúpte na zastávke Trnavská (pozor, nie na zastávke Tomášikova!)
pri Klientskom centre OÚ. Pokračujte pešo k budove SLSP (mapka 1).
Lístok na integrovanú dopravu v BA je možné si kúpiť v automate na zastávke, v novinovom
stánku alebo SMS-kou na číslo 1100.
Mapka 1

Mapka 2

Košice
Príchod vlakom/autobusom
Zo Staničného námestia (pred hlavnou železničnou a autobusovou stanicou) nastúpite
na autobus č. 19 (smer KVP, kláštor). Vystúpite na zastávke Technická univerzita.
Pokračujte pešo po ulici Boženy Němcovej (je to ulica, po ktorej sú vedené električkové trate)
smerom od križovatky cca 50 metrov. Budovu knižnice uvidíte už zo zastávky - je to
novostavba s modernou architektúrou označená nápisom Univerzitná knižnica.
Lístok na autobus si kúpite v automate na zastávke alebo v novinovom stánku.
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