
 
                               CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE 

STROJÁRENSKÁ 3, 040 01 KOŠICE 

tel. : 055/622 3820,0911 488801 fax: 055 6941398, www.rcm.sk 

___________________________________________________________________________ 

         Košice 18.4.2018 
Účastníkom 40 roč.  
Celoštátnej súťažnej prehliadky SOČ  
Košického kraja                                                                                                                 
 
V e c  
Pokyny na 40.roč. celoštátnej súťažnej prehliadky SOČ 
 
Termín:               25. - 27.4.2018 
Miesto konania:          Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina 
Ubytovanie:                             Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/2A, 010 01  Žilina 
       
                                        – Hotel Sore 
1/ Celoštátnej prehliadky SOČ sa môže s krajskou delegáciou zúčastniť len jeden riešiteľ za prácu. 
V prípade, že sa súťaže chcú zúčastniť aj ďalší spoluautori, zabezpečujú a hradia si cestu aj pobyt 
individuálne. 
 

  2/ Krajská delegácia súťažiacich pôjde na celoštátne kolo spoločným autobusom, v ktorom budú dvaja  
pedagógovia ako pedogogický sprievod. 
 
3/ Trasa autobusu krajskej delegácie: Rožňava – Košice –  Spišská Nová Ves (v týchto 
mestách nastúpia súťažiaci) s pokračovaním do Žiliny. 

 
Pristavenie autobusu dňa 25.4.2018: 
 
Čas:  07:30 hod. 
Miesto: Rožňava:  parkovisko  - autobusová stanica 
 
Čas:  9:30 hod. 
Miesto: Košice: parkovisko - Staničné námestie 
 
Čas:  11:00 hod. 
Miesto: Spišská Nová Ves: parkovisko – Gymnázium Školská 7 
 
Autobus bude označený logom a názvom súťažnej prehliadky. 
Návrat delegácie bude 27.4.s predpokladaným príchodom do 15:00 hod. 

    
4/ Od reprezentantov nášho kraja očakávame slušné správanie, vhodné správanie aj počas ubytovania v hoteli. 
Pokiaľ ubytovaní spôsobia škody, budú ich finančne hradiť. 

  
   5/ Nezabudnite si zobrať občiansky preukaz a kartu poistenca. 
 
  6/ Stravovanie sa  začína večerou 25.4. a končí 27.4. raňajkami a balíčkom na cestu. 
 
7/ Na slávnostnom otvorení, počas obhajob a vyhodnotenia sa od žiakov vyžaduje spoločenské oblečenie. 
 

  8/ Modely, makety, resp. iné zariadenia neposielajte vopred na školu. Zoberte ich so sebou. 
 
  9/ Upozorňujeme vás, že vo vlastnom záujme máte mať prezentáciu spracovanú vo verziách WINDOWS 7 a   
  vyššie. 
 

 10/ Žiadame súťažiacich, ktorí nenastúpia v Košiciach, aby pedagogickému sprievodu nahlásili miesto svojho 
nástupu. Všetky ďalšie informácie dostanete od pedagogického sprievodu: 

 

Ing. Henrieta Horniaková – h.horniakova@gmail.com 
Mgr. Petra Horváthová – petra.horvathova@rcm.sk 

 
11/ Pri nástupe do autobusu odovzdáte pedagogickému sprievodu tlačivo – informovaný súhlas. 

 
Želáme Vám úspešnú prezentáciu svojich prác, veľa pozitívnych zážitkov a ešte viac výborných umiestnení    
na celoštátnej súťažnej prehliadke SOČ. Vopred ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho Košického kraja . 
   
                      

 Ing. Erika Munková 
 Vybavuje: Petra Horváthová            riaditeľka CVČ 


