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P O Z V Á N K A 

 
 
 
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,  
pozývame    súťažiace/súťažiacich  Vašej školy na Krajskú prehliadku SOČ ktorá sa uskutoční: 
 

6. apríla  2018 v priestoroch  Súkromného gymnázia, Gemerská cesta 1, 
984 01 Lučenec 

 
Počet postupujúcich  prác v súťažných odboroch: 

 
_______________________________________________________________ 

 
 
 Program Krajskej prehliadky dňa 06. apríla 2018: 
 
 
                                      7.45 hod. – 8.30 hod.  -     príchod členov odborných hodnotiacich   
                                                                                 komisií a súťažiacich, prezencia 
                           8.30 hod. – 8.50 hod. -     presun na slávnostné otvorenie KP SOČ                             
                                       9.00 hod. - 9.30 hod.  -     slávnostné otvorenie KP SOČ v priestoroch  
                                                                                 Synagógy v Lučenci.  
                                      10.00 hod. – 15.00 hod. -  obhajoby súťažných prác, vyhlásenie   
                                                                                  výsledkov  v súťažných odboroch, odovzdanie 
                                                                                  cien a diplomov. Pokyny pre  postupujúcich   
                                                                                  na Celoštátnu prehliadku SOČ. Ukončenie KP  
                                                                                  SOČ. 
 
   Pri príprave žiakov/žiačok na súťaž postupujte v zmysle Organizačného poriadku SOČ a Metodickej 
príručky SOČ. Počas súťaže môže prácu obhajovať len jeden autor uvedený na prvom mieste 
prihlášky, v prípade vážnych dôvodov pri kolektívnych prácach ďalší spoluautor. So súťažiacimi 
žiakmi/žiačkami mladšími ako 18 rokov je potrebné vyslať pedagogický dozor.  
Občerstvenie pre súťažiacich je zabezpečené a hradí ho CVČ – JUNIOR.          
Odporúčame, aby súťažiaci žiaci/žiačky zúčastnili obhajob v spoločenskom oblečení. Ďalšie 
informácie o   priebehu     Krajskej prehliadky    SOČ    dňa   06.  apríla  2018 Vám  poskytnú: Mgr. 
Jana Hrabovská CVČ - JUNIOR Tajovského 30,  975 90 Banská Bystrica tel. 048/4153111, 4152635,  
 



 
 
 
hrabovska@juniorbb.sk v nutnom prípade  Mgr. Viktor Šokoťko- predseda KK SOČ 
v.sokotko@gmail.com , 0907 252 509. 
Súkromné gymnázium sa nachádza v mestskej  časti Lučenec- Opatová . Cesta z autobusovej stanice 
( železničnej stanice) peši ponad železničnú trať trvá cca.  15 minút. Cesta MHD ( linka 606101 
odchody z AS 7.45, 8.45  trvá 2 min - 1 zastávka. ) V prípade, že na KP SOČ pricestujete autom 
žiadame, aby ste pri parkovaní rešpektovali pokyny organizátorov, pravidla cestnej premávky 
a parkovali len na vyhradených priestoroch.  
 
 
V deň súťažnej prehliadky dňa 6. apríla 2018  Súkromné gymnázium zabezpečí pre súťažiacich 
a pedagogický dozor odvoz autobusom na miesto Slávnostného otvorenia KP SOČ. Autobus označený 
logom SOČ bude pristavený od 8.15 do 8.45. hod pred železničnou stanicou ( AS a železničná   stanica 
spolu susedia). Po ukončení slávnostného otvorenia KP SOČ všetci účastníci  SOČ budú prevezení 
autobusom do priestorov školy, kde sa uskutoční krajská prehliadka SOČ. Vo vestibule školy bude 
možnosť dodatočnej prezencie  súťažiacich.  
 
Upozornenie: požiadavky na audiovizuálnu  techniku organizátor zabezpečí v rozsahu techniky 
bežnej pre stredné školy (počítač, dataprojektor) a tieto musia byť uvedené v on- line prihláške 
v kolónke  požiadavky na techniku ). Špeciálne požiadavky musia súťažiaci zabezpečiť 
individuálne. Organizátor KP SOČ nezodpovedá za stratu osobných vecí.   
Žiadame súťažiacich, aby prezentácie svojich súťažných prác pripravili a prezentovali vo 
formáte PowerPoint 2010. Jednotná prípona na otváranie súťažných prác je PDF.  
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
 
 
 
Mgr. Katarína Bursová, v.r.                                                           Mgr. Viktor Šokoťko, v. r. 
   riaditeľka CVČ-JUNIOR                                                         predseda Krajskej komisie  SOČ 
 
 
 
 
 
 


