Vyhodnotenie 40. ročníka krajských prehliadok
Stredoškolskej odbornej činnosti
kraj BRATISLAVA

Krajské kolo sa uskutočnilo v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej,
K. Adlera 5 v Bratislave

Zapojených škôl: 29
z toho: 14 gymnázií, 11 SOŠ, 4 OA, HA, SZŠ a ostatné
Súťažné odbory: 17
Komisie:

14

Súťažných prác: 106
Súťažiacich:

127

Členov OHK:

44

Najmenšia zapojenosť v odboroch: 07, 08, 10
Najväčšia zapojenosť v odboroch: 01, 03, 14
Najaktívnejšie školy:
1) Gymnázium, 1. Mája 8, Malacky
2) Škola úžitkového výtvarníctva, Dúbravská cesta 11, Bratislava
3) SPŠE, Hálová 16, Bratislava
Program 5. 4. 2018 – SPŠ, K. Adlera 5, Bratislava
7.45 – 8.30
8.00
8.30 – 14.00
14.00

prezentácia súťažiacich v miestnosti konkrétneho odboru
úvodná porada členov OHK v jedálni
otvorenie a obhajoba prác podľa odborov
po skončení obhajob v popoludňajších hodinách – porada, vyhodnotenie
práce odborných komisií, zhodnotenie práce v odboroch

Program 6. 4. 2018 – Dom kultúry Dúbravka
11.00

12.00

slávnostné vyhodnotenie Krajskej prehliadky SOČ, vyhlásenie výsledkov
odovzdávanie cien, zverejnenie študentov postupujúcich na Celoštátnu prehliadku
SOČ
pokyny pre súťažiacich postupujúcich na Celoštátnu prehliadku SOČ.

Počet súťažiacich autorov v odboroch: 127

Krajské kolo SOČ sa už 28-krát uskutočnilo na SPŠ elektrotechnickej na ul. K. Adlera 5 v Bratislave.
Vzhľadom na malý počet prác v niektorých odboroch, boli 3 odborné hodnotiace komisie vytvorené
vždy pre 2 príbuzné odbory. Prehliadka prebehla bez problémov. Všetky učebne boli pripravené aj
s požadovanou technikou, preto sa OHK mohli venovať prezentáciám jednotlivých súťažiacich.
Na porade po skončení krajskej prehliadky jednotliví zástupcovia odborov zhrnuli svoje postrehy.
Medzi najčastejšie pripomienky: zle zaradené práce (01), formálne chyby (zlé číslovanie strán, tabuliek,
citácie), gramatické chyby. Predsedovia OHK konštatovali vysokú úroveň prác, veľmi dobré prezentácie
a bohatá diskusia k jednotlivým prácam. Tiež konštatovali zvýšenú spoluprácu riešiteľov s odbornými
pracoviskami, čím sa zvyšuje odbornosť prác.
Na stránke školy boli zverejnené dôležité informácie ohľadom prihlasovania a priebehu Krajskej
prehliadky SOČ. Tiež tu je zverejnená výsledková listina a fotografie z priebehu KP SOČ aj z jej
slávnostného vyhodnotenia v Dome kultúry Dúbravka.
Pripomienka: Ing. Juraj Kozakovič, autorizovaný stavebný inžinier, znalec z odboru stavebníctvo: Na
základe skutočnosti ako predseda komisie pre odbory 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava 10 –
Stavebníctvo, geodézia, kartografia som spolu s ďalšími dvomi členmi komisie zistil, že boli
predložené viaceré práce dokumentujúce svojim obsahom interdisciplinárny charakter a to spojenie
strojníctva s elektronikou a informatikou.
Podľa nášho odborného názoru je potrebné zriadiť pre ďalšie roky samostatný odbor „Mechatronika“
s takým predmetom a rozsahom, akým je uvedený samostatný inžiniersky a vedecký odbor
definovaný. Mechatronik ovláda problematiku základov mechanických sústav a dokáže riešiť ich
problémy, má znalosti o mechanických a elektronických komponentoch a moduloch, ovláda teóriu
riadenia a informatiku.

Ing. Katarína Sekáčová
predsedníčka Krajskej komisie SOČ za Bratislavský kraj

