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Vec : Pozvánka na zasadnutie Krajskej komisie SOČ 
 
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
pozývame Vás na zasadnutie Krajskej komisie SOČ v Banskobystrickom kraji, ktoré sa uskutoční : 
 

dňa 15. novembra  2017 (streda) 
v  priestoroch Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici, Hurbanova  ul. č.6 

 
13.00 –  13.10   Prezencia 
13.10 –  13.50   Hodnotenie výsledkov 39. ročníka SOČ v Banskobystrickom kraji a účasti súťažiacich  
                          z nášho kraja  na 39. ročníku Celoštátnej prehliadky SOČ v Banskej Bystrici.  
                          Organizačné a obsahové  zabezpečenie 40. ročníka SOČ v Banskobystrickom kraji  
                          a účasť súťažiacich z nášho kraja na CP SOČ v roku 2018. 
13.50 -  14.30    Nový Organizačný poriadok Stredoškolskej odbornej činnosti účinný od 1. 1. 2018 
                          Výmena skúseností  a poznatkov z hodnotenia súťažných prác na   Krajskej a Celoštátnej  
                           prehliadke SOČ. Návrhy aktivít pri príležitosti 40. výročia SOČ 
14.30 – 14.50    Prestávka  
14.50 -  15.30    Diskusia, záver  
 
Cestovné náklady účastníkom a účastníčkam porady hradí CVČ – JUNIOR na základe predložených 
cestovných lístkov. Pri ceste osobným motorovým vozidlom sa cestovné prepláca  len vodičovi vo výške 
cestovného verejnou hromadnou dopravou. V prípade, že na poradu pricestujete autom, žiadame Vás, 
aby ste pri parkovaní rešpektovali pokyny organizátorov, pravidlá cestnej premávky a parkovali len na 
vyhradených priestoroch. Za stratu osobných vecí nezodpovedáme! 
Občerstvenie pre účastníkov porady zabezpečí CVČ – JUNIOR.  
Doprava: Zo železničnej stanice autobus  - č. 34 do zástavky Tajovského  ul.- park. trolejbusy č. 1, 2, 6, 7, 8 do 
zástavky Štadlerovo nábrežie /Hušták/.  
Stredná priemyselná škola J. Murgaša sa nachádza pri mestskom parku. Cesta peši zo zástavky Štadlerovo 
nábrežie ku škole trvá cca 15 min.  

S pozdravom. 
 
 
 
 
  Mgr. Katarína Bursová, v. r.                                                                     Mgr. Viktor Šokoťko, v. r.  
   riaditeľka CVČ -  JUNIOR                                                                           predseda KK SOČ 
 

 
Členom krajskej komisie SOČ 
v Banskobystrickom kraji 


