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KRAJSKÁ KOMISIA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY V KOŠICIACH 

 

V Košiciach 1.10.2018 

          Riaditeľstvo školy 

 

     P O Z V Á N K A 

 

Z poverenia Okresného úradu v Košiciach – odbor školstva organizuje CVČ – RCM, 

Strojárenská 3, Košice aj v tomto školskom roku krajské kolá Biologickej olympiády 

v kategóriách A, B, C a E. Za účelom skvalitnenia prípravy žiakov na súťaž sme sa 

s Krajskou komisiou Biologickej olympiády rozhodli zorganizovať:  

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE UČITEĽOV, PRIPRAVUJÚCICH 

ŽIAKOV NA BIOLOGICKÚ OLYMPIÁDU 

 

Informačný seminár – kat. C + E sa uskutoční: 

dňa 15. októbra 2018 o 8:30 hod. 

Informačný seminár – kat. A + B sa uskutoční: 

dňa 16. októbra 2018 o 8:30 hod. 

 

v Centre voľného času – Regionálnom centre mládeže na Strojárenskej 3 v Košiciach. 

 

V rámci semináru sa pedagógovia od členov Krajskej komisie dozvedia všetky potrebné 

informácie a odporúčania, ktoré by im mali pomôcť skvalitniť prípravu žiakov na súťaž a budú 

mať tiež priestor na diskusiu a vlastné otázky.  

 

Vyplnené prihlášky prosím posielajte mailom na adresu: zuzana.nedoroscikova@rcm.sk 

najneskôr do 10.10.2018. Na tejto mailovej adrese nás prosím kontaktujte aj v prípade 

akýchkoľvek otázok či nejasností, príp. volajte na tel. č. 055 622 38 20.  

 

Tešíme sa na vašu účasť. 

 

 

doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.     Ing. Erika Munková v.r.                                                               

predseda KK BiO                 riaditeľka CVČ 



Ďalšie pokyny : 

 

- seminár bude prebiehať v čase od 8:30 hod. do cca 13:00 hod.  

- pre účastníkov semináru bude zabezpečené malé občerstvenie   

- organizátor účastníkom zabezpečí preplatenie cestovných nákladov (tlačivo potrebné pre 

preplatenie cestovných nákladov je nutné si vyžiadať ráno pri prezentácii účastníkov a po 

skončení semináru ho vyplnené, spolu s cestovnými lístkami, zaslať na adresu CVČ – RCM)   

 

Prosím vás o potvrdenie prijatia pozvánky mailom na adresu: 

zuzana.nedoroscikova@rcm.sk 

 


