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Pozvánka 
 
Milí študenti, 

Junior Achievement Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services 
Slovakia pripravili pre študentov v rámci mentoringového programu Aspire aktivitu s názvom  

Job Shadowing 

na ktorú Vás na základe záväznej prihlášky pozývame. Na tejto stránke nájdete finálny zoznam 
zaradených študentov. Prosím, pozorne si prečítajte, do ktorej budovy AT&T v Bratislave 
sa máte na Job Shadowing dostaviť (navigácia je uvedená nižšie)!! 

 

Základné informácie 

Dátum: 20. jún 2018 (streda), začiatok 9:00 h, ukončenie 15:00 h. 
 Registrácia bude otvorená od 8:30 h. 

Prosím, naplánujte si cestovanie tak, aby ste prišli na miesto včas. 

 
Program: Job Shadowing je jedinečnou príležitosťou pre študentov stráviť jeden 

pracovný deň tieňovaním manažéra v reálnej firme. Študenti sa dozvedia, 
čomu sa manažéri venujú, aké sú ich zodpovednosti, ale aj to, ako samotné 
pracovisko funguje a aké sú jeho hlavné charakteristiky.  

 

Budovy AT&T:  
 

AT&T Global Network Services 
City Business Center (CBC), 
Karadžičova 8a 
4. poschodie  
Bratislava 

AT&T Global Network Services 
Aupark,  
Einsteinova 24  
4. poschodie 
Bratislava 

AT&T Global Network Services 
Lakeside Park 01,  
Tomášikova 64 
15. poschodie 
Bratislava 

 
 
Orientácia do AT&T, CBC:  
Z hlavnej vlakovej stanice – priamo trolejbusom č. 210 – vystúpite na zastávke Autobusová 
stanica (cesta trvá 10 minút) a odtiaľ je budova v pešej dostupnosti asi 5 minút – je to vysoká 
budova hneď vedľa vysokej budovy VUB. Potrebujete 15-minútový lístok za 0,70 € (zľavnený 
za 0,35 €).   

Z autobusovej stanice Mlynské nivy – pešo asi 5 minút, je to vysoká budova hneď vedľa 
vysokej budovy VUB.  

Pozrite si aj mapku. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=7685
http://www.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=7685
https://www.google.sk/maps/place/Karad%C5%BEi%C4%8Dova+7244%2F8A,+811+08+Bratislava/@48.1480503,17.1229804,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c893808b83125:0x99db3b1a507b73aa!8m2!3d48.1480467!4d17.1251691
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Orientácia do AT&T, Aupark: 

Z hlavnej vlakovej stanice – autobusom č. 93, vystúpite na zástavke Aupark (cesta trvá cca 7 
min). Potrebujete 15-minútový lístok za 0,70 € (zľavnený za 0,35 €).   

Z autobusovej stanice Mlynské nivy – autobusom č. 50 (smer Aupark), vystúpite na zastávke 
Aupark (cesta trvá cca 8 min). Potrebujete 15-minútový lístok za 0,70 € (zľavnený za 0,35 €). 

Pozrite si aj mapku. 

 

Orientácia do AT&T, Lakeside Park 01: 

Z hlavnej vlakovej stanice – priamo električkou č. 2 – vystúpite na zastávke Zátišie (cesta trvá 
18 minút) alebo autobusom č. 74 alebo trolejbusom 201, vystúpite na zástavke Trnavské Mýto 
(cesta trvá cca 5 min) a prestúpite na električku č. 2 alebo 4 (smer ŽST Nové Mesto alebo 
Zlaté Piesky) – vystúpite na zastávke Zátišie (cesta trvá cca 7 min.). Potrebujete 30-minútový 
lístok za 0,90 € (zľavnený za 0,45 €).   

Z autobusovej stanice Mlynské nivy – autobusom č. 50 (smer Nové Mesto, OD Slimák), 
vystúpite na zastávke ŽST Nové Mesto (cesta trvá cca 19 min). Potrebujete 30-minútový lístok 
za 0,90 € (zľavnený za 0,45 €).     

Pozrite si aj mapku. 

 

Ďalšie podrobnosti 

Účasť na Job Shadowingu je bezplatná, cestovné hradí vysielajúca organizácia. Všetci 
účastníci Job Shadowingu budú mať počas dňa zabezpečené občerstvenie. 

Vzhľadom na charakter podujatia očakávame od študentov manažérske oblečenie. Zároveň 
očakávame, že všetci účastníci sa zúčastnia tieňovania počas celého dňa (od 09:00h do 
15:00h). Pokiaľ sa študent nemôže Job Shadowingu zúčastniť, ochorel, prípadne mešká, je 
potrebné, aby o tom osobne informoval organizátorku Bebu Škotkovú na telefónnom čísle 
0948 801 411. Job Shadowing je určený len pre študentov (bez sprievodu učiteľov).  

Študenti sú povinní pri registrácii odovzdať Súhlas so spracovaním údajov viď info a vzory 
na stránke www.firma.jaslovensko.sk/jobshadowing.  

 

 

Kontaktná osoba: Beba Škotková | skotkova@jaslovensko.sk | 0948 801 411  

 

Tešíme sa na všetkých študentov! 

 

S pozdravom  

  

 Beba Škotková 
 Programová manažérka 
 

 
 
 

https://www.google.sk/maps/place/Aupark+Shopping+Center/@48.133047,17.1048275,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c896e750cecbf:0xcf44c74fc7d536d!8m2!3d48.1330434!4d17.1070162
https://www.google.sk/maps/place/Lakeside+Park,+831+04+Bratislava/@48.1725557,17.1410216,17z/data=!4m5!3m4!1s0x476c8ec0ddc741e7:0x12b01df5a237b908!8m2!3d48.1727119!4d17.1430374
http://www.firma.jaslovensko.sk/jobshadowing
mailto:skotkova@jaslovensko.sk

