
 

 G Y M N Á Z I U M 

Varšavská cesta 1 

010 08 Žilina 

                                                                                                                                             V Žiline 12. 3. 2019 

 

POZVÁNKA 

     Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 33 , 010 08 Žilina  pozývame 

Vás na krajské kolo Biologickej olympiády pre kategóriu B -  teoreticko – praktická a projektová časť, 

ktoré sa uskutoční dňa: 

 

27. 3. 2019  o  8.30 hod 

v priestoroch  Gymnázia, Varšavská cesta 1,  Žilina 

 

 
Program:   8.00 hod - 8.30 hod  prezentácia 

                    8.30 hod -  začiatok  olympiády – teoreticko-praktická a  projektová časť 

 

POKYNY: 

1.  Cestovné  členom odbornej komisie a súťažiacim študentom  prepláca na základe vypísanej žiadosti 

o preplatenie cestovného organizátor krajského kola.  Žiadosť obdrží  žiadateľ pri prezentácii 

(vypísanú doručí poštou organizátorovi do 5 dní). Pri použití vlastného motorového vozidla je 

potrebné priložiť k žiadosti informáciu o výške cestovného vytlačenú z internetu. Cestovné 

pedagogickému dozoru hradí vysielajúca organizácia. 

2.  Strava (obed v ŠJ) je zabezpečená pre členov odbornej komisie, pedagogický dozor i súťažiacich. 

3.  Súťažiaci si so sebou prinesú prezúvky a na praktickú časť biologickej olympiády písacie potreby, 

pravítko 

 

UPOZORNENIE: 

 

K projektu je potrebné zaslať abstrakt na e-mail:   hanka.chlebanova@gmail.com a samostatnú 

písomnú prácu   poštou na adresu organizátora: Gymnázium, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina. Súťažiť 

budú len tí študenti, ktorí odoslali  platnú  prihlášku najneskôr do 23. 3. 2019.  Zoznam súťažiacich podľa 

kategórií bude zverejnený na web stránke organizátora www.gvarza.edu.sk  Prihlášky posielajte na e-

mailovú adresu: hanka.chlebanova@gmail.com, alebo poštou na adresu: Gymnázium, Varšavská cesta 

1, 010 08 Žilina. 

 

Prosíme nahlásiť obratom pedagogický dozor, ktorý príde so súťažiacimi z dôvodu zabezpečenia stravy na  

e-mail: hanka.chlebanova@gmail.com.  

 

Autobusové spoje MHD zo železničnej a autobusovej stanice: č. 1, 4, 6, 14 na zastávku Vlčince-Matice 

slovenskej,  kde sa Gymnázium, Varšavská cesta 1 nachádza. 

 

Prosíme  vedenie škôl o uvoľnenie členov krajskej komisie biologickej olympiády.  

 

                                                                                          

                                                                                                          

 

 

                                                                                                                     Mgr. Hana Chlebanová, v. r.   

                                                                                                                           člen krajskej komisie 
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