
 

 

Praktické informácie pre vystavovateľa 

 

1. Veľtrh práce – Job Expo 2016 sa bude konať v Nitre, v areáli Výstaviska Agrokomplex, š.p. 

Nitra, v dňoch 26. a 27. apríla 2016. Časy otvorenia pre verejnosť sú: 

dňa 26.4.2016 od 9.00 h do 18.00 h,  

dňa 27.4.2016 od 9.00 h do 14.00 h. 

 

2. Registrácia zamestnávateľov/vystavovateľov prebieha od 18.1.2016 do 31.3.2016 odoslaním 

vyplneného registračného formuláru na http://jobexpo.sk/sk/formular. Po jeho odoslaní si 

registračný formulár vytlačte a do troch pracovných dní uhraďte zábezpeku.  

 

3. Typy stánkov: 

Stánok 3x3m2 - zábezpeka 300 eur vrátane DPH (k dispozícii je 100 stánkov) 

Stánok 4x5m2 - zábezpeka 500 eur vrátane DPH (k dispozícii je 40 stánkov) 

Štandardné vybavenie stánkov: stôl a 4 stoličky, vešiak, uzamykateľný odkladací priestor, prezentačný 

pult, odpadkový kôš, elektrická prípojka a jeden predlžovací kábel, osvetlenie, bezplatný prístup na 

internet, bezplatne zabezpečené parkovanie v areáli Agrokomplexu pre 1 auto a bezplatné 

občerstvenie vrátane obeda pre 3 osoby v stánku počas oboch dní trvania podujatia. 

Individuálny rozmer (viac ako 4x5 m2) – podľa individuálnej dohody s organizátorom na adrese 

jobexpo@upsvr.gov.sk alebo na t.č. 02/20 444 900 Mgr. Jana Bartošová, na t.č. 02/20 444 861       

Mgr. Oľga Koštrnová alebo na t.č. 02/20 444 886 PhDr. Ivana Káčerová Valkovičová. 

Ak máte záujem, aby bolo na stánku použité Vaše logo, vložte ho v náležitej kvalite/v krivkách pri 

registrácii alebo ho pošlite na e-mail jobexpo@upsvr.gov.sk. V prípade, že logo nevložíte alebo logo 

nebude v kvalite vhodnej tlače na límec, na stánku bude uvedený názov Vašej spoločnosti.  

 

4. Úhrada zábezpeky: úhradu vykonajte z účtu, ktorý ste uviedli v registračnom formulári na 

číslo účtu (IBAN): SK56 8180 0000 0070 0013 6575, ako variabilný symbol uveďte IČO, v správe pre 

prijímateľa uveďte text: “jobexpo2016“, do troch pracovných dní od odoslania registračného 

formulára. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na adrese jobexpo@upsvr.gov.sk. 

Dňa 26.4.2016 do 8.00 h bude každému vystavovateľovi, ktorý uhradil zábezpeku, protokolárne 

odovzdaný stánok. 

Po ukončení Veľtrhu práce – Job Expo 2016 bude zábezpeka vrátená tomu vystavovateľovi, ktorý sa 

zúčastní podujatia v oboch dňoch a odovzdá stánok 27.4.2016 o 14.00 h formou protokolu. 

V opačnom prípade, splatená zábezpeka prepadne v prospech štátneho rozpočtu. 

 

5. Každý vystavovateľ, ktorý prejaví záujem, bude mať možnosť na pódiu prezentovať svoju 

spoločnosť, voľné pracovné miesta, svoje zámery do budúcnosti, atď. Rozsah prezentácie max. 15 

min. Prezentáciu pošlite na e-mail info@jobexpo.sk do 8.4.2016. 
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