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Vec: Pozvánka na krajské kolo Geografickej olympiády kategórií E a F 

 
Na základe výsledkov okresného kola Geografickej olympiády pozývame na krajského kolo 

žiakov vašej školy, ktorí sú uvedení v zoznamoch zverejnených na webovej stránke CVČ – 
JUNIOR, Banská Bystrica: www.cvcjunior.sk. 

 
Krajské kolo Geografickej olympiády kategórií E a F 

sa uskutoční dňa 17. apríla 2020 o 09:30 hod. 
v aule Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica. 

 
Prezencia je od 8:45 do 9:20 hod, predpokladaný záver o 11:30 hod. Súťažiaci si prinesú písacie 
potreby a pomôcky na praktickú časť testov.  

 
Povolené pomôcky pri vypracovávaní testov:  

Pravítko s ryskou, pravítko dlhé, uhlomer, pero, ceruzka, guma, kružidlo, kalkulačka, jazykový 

slovník, nitka, priesvitný alebo pauzovací papier, milimetrový papier, atlasy odporúčané v Metodicko-
organizačných pokynoch súťaže. 
 
Organizačné pokyny: 

Do Spojenej školy sa dostanete spred železničnej stanice v Banskej Bystrici trolejbusom č. 2 (s 
odchodom 07:38, 07:58, 08:38). Cesta trvá cca 25 minút. 

Ak prídete do Banskej Bystrice autobusom, prejdite na Námestie Slobody (5 min. pešo - 
podchodom) a odtiaľ autobusom č. 21 s odchodom 8:13, 8:53 (cesta trvá cca 20 minút), prípadne 
autobusom č. 22 s odchodom 7:53 alebo 8:33. Cesta trvá cca 25 minút. 

 
Vystúpte na zastávke Vozovňa. Aula sa nachádza v budove SŠ vpravo, na prvom poschodí. 

 
*  Obed pre súťažiacich je zabezpečený obedovými balíčkami podanými po súťaži. 
*  Organizátor neprepláca cestovné náklady a nezodpovedá za osobné veci účastníkov. 

 

Prosíme, aby ste vyššie uvedené oznámili postupujúcim žiakom. 
 
 
S pozdravom, 
 
 
                                                                                             Mgr. Jarmila Lipková, v. r.  
                                                                                              riaditeľka CVČ - JUNIOR 

 
Riaditeľstvám základných škôl  
a osemročných gymnázií 
Banskobystrického kraja 
a pozvaným riešiteľom Geografickej olympiády  
kategórií E a F 
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