
 

 

 
 

 

 

Termín a otváracie hodiny výstavy 

 
Veľtrh práce JobSpoTT 2019 sa uskutoční v stredu 13.11.2019 v čase od 09:00 do 17:00 v Mestskej 

športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave. 

 

Registrácia vystavovateľov 

 
Hala bude otvorená na prípravu stánkov vystavovateľov v utorok 12.11. od 17:00 do 22:00 a v deň 

konania výstavy v stredu ráno od 6:30. Registrácia vystavovateľov bude pri stánku Informácie, 

ktorý sa nachádza pri vstupe na výstavnú plochu v stredu 13.11.2019 v čase od 6:30 do 8:30. 

Vystavovateľ sa zaregistruje a prevezme občerstvenie (minerálnu vodu) a kupóny na stravu. 

Podmienkou registrácie a vstupu do výstavného areálu je úhrada všetkých faktúr za výstavnú 

plochu a objednané služby do 30.10.2019, pokiaľ sa vystavovateľ nedohodol s organizátormi na 

inom postupe. 

V prípade, že sa platba uskutočnila tesne pred termínom registrácie, vystavovateľ sa pri registrácii 

preukáže dokladom o zaplatení za výstavné miesto. 
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Parkovanie 

 
Parkovať môžete za športovou halou na parkovisku (pri Aquaparku), na priľahlých a platených 

parkoviskách. 

Každý vystavovateľ má k dispozícii 1 parkovacie miesto zadarmo. Ak potrebujete parkovací lístok 

pre ďalšie vozidlá, môžete si ho zakúpiť aj formou SMS správy, na číslo 2200 v tvare TTB 

medzera EČV vozidla medzera počet hodín parkovania od 1 do 10. Cena za takto zakúpenú 

hodinu parkovania je 30 centov. Parkovné sa platí v čase od 8:00 do 18:00. 

 

Technické a organizačné zabezpečenie 

 
Vystavovatelia budú mať k dispozícii elektrickú prípojku, WiFi pripojenie na internet, stoly s 

obrusmi a 2 stoličky pre priestor 4-6m2 a 4 stoličky pre priestor 8-12m2. V prípade väčšieho stánku 

bude k dispozícii potrebný počet stoličiek. 

Na výstave budú k dispozícii pódiá, na ktorých bude prebiehať sprievodný program. 

Vystavovateľ si môže svoj objednaný priestor doplniť označeniami, akými sú napr. rollupy, 

rollupové steny, bannery, plagáty, či interaktívne doplnky. 

Organizátor nezabezpečuje označenia, lepenie plagátov ani roznášanie letákov, či iných 

propagačných materiálov vystavovateľov. 

V prípade otázok, na technické a organizačné zabezpečenie, nás prosím kontaktujte  

 

Kontakty na organizátorov 

 
Výstavu organizuje spoločnosť Národné kariérne centrum. 

Cieľom Národného kariérneho centra je pomôcť študentom, absolventom stredných a vysokých 

škôl a ľuďom, ktorí si hľadajú prácu alebo zvažujú výber ďalšieho štúdia, pri orientácii na trhu 

práce a príprave do zamestnania. 

Miro Koleník, 0903 242 444, miro@nakac.sk 

Igor Holéczy, 0908 727 266, igor@nakac.sk 

 
 

Tešíme sa na Vašu účasť. 
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