Vyhodnotenie 40. ročníka krajských prehliadok
Stredoškolskej odbornej činnosti
kraj BANSKÁ BYSTRICA
Krajské kolo sa uskutočnilo v priestoroch Súkromného gymnázia, Gemerská cesta 1, v Lučenci
Zapojených škôl: 35
Z toho: 10 gymnáziá, 25 SOŠ, OA, HA, SZŠ a ostatné

Súťažné odbory: 17
Komisie:

13

Súťažných prác: 270
Súťažiacich:

373

Členov OHK:

40

Najmenšia zapojenosť v odboroch: 03 (3 práce), 07 (2 práce), 13 (3 práce)
Najväčšia zapojenosť v odboroch: 14 (14 prác), 16 (12 prác), 17 (12 prác)
Najaktívnejšie školy:
SOŠ drevárska Zvolen, SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica , SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská
Štiavnica, Súkromné gymnáziu, Lučenec
Program 6. 4. 2018
7.45. – 8.30 Prezencia členov odborných hodnotiacich komisií a súťažiacich
9.00 – 9.30

Slávnostné otvorenie súťaže

10.00 –15.00 Obhajoby súťažných prác, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
Počet súťažiacich autorov v odboroch:
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Krajská prehliadka SOČ sa uskutočnila dňa 6. apríla 2018 v priestoroch Súkromného
gymnázia, Gemerská cesta 1 v Lučenci.
Do 40. ročníka SOČ v Banskobystrickom kraji sa zapojilo 37 stredných škôl s 284 súťažnými
prácami, autormi a spoluautormi ktorých bolo 373 súťažiacich v školských kolách. Na krajskú
prehliadku postúpilo 114 súťažných prác, ktoré prezentovalo 113 autorov z 35 stredných škôl
kraja. Autor jednej súťažnej práce sa na obhajobe nezúčastnil. V porovnaní s predchádzajúcim
39. ročníkom súťaže na KP SOČ v roku 2018 sa zúčastnilo o 3 súťažné práce viac ako v roku
2017. Pre hodnotenie súťažných prác bolo vytvorených 13 odborných hodnotiacich komisií,
v ktorých pracovalo 40 členov OHK.
Slávnostné otvorenie krajskej prehliadky SOČ sa uskutočnilo v reprezentačných priestoroch
zrekonštruovanej Synagógy v Lučenci. Na slávnostnom otvorení krajskej prehliadky SOČ sa
zúčastnili: prednosta Okresného úradu Banská Bystrica - Mgr. Július Ernek, primátorka mesta
Lučenec PhDr. Alexandra Pivková, riaditeľka usporiadateľskej školy a ďalší hostia. Vo svojich
príhovoroch ocenili nadšenie a tvorivý prístup súťažiacich a poďakovali všetkým pedagógom,
ktorí sa podieľali na ich príprave na krajskú prehliadku SOČ. Pani primátorka ocenila aj fakt,
že krajská prehliadka SOČ v Banskobystrickom kraji sa prvýkrát konala v meste Lučenec.
Spestrením slávnostného otvorenia krajskej prehliadky SOČ bol aj krátky kultúrny program.
Vyhlásenie výsledkov v jednotlivých súťažných odboroch sa uskutočňovalo priebežne
v závislosti od počtu prác v odbore. Víťazi ( prví traja) boli ocenení diplomom a vecnými
cenami vo forme nákupných Tesco poukážok a cien od sponzorov podujatia.
Krajská prehliadka SOČ sa uskutočnila na veľmi dobrej úrovni bez rušivých momentov a
v pozitívnej a žičlivej atmosfére.

Mgr. Viktor Šokoťko
predseda Krajskej komisie SOČ za Banskobystrický kraj

