
 
 

Vyhodnotenie 41. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

Kraj ŽILINA 
 
 

 
Krajské kolo sa uskutočnilo v priestoroch Strednej priemyselnej školy 

informačných technológií,  Kysucké Nové Mesto 
 

Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 

Typ školy Rok predchádzajúci 2018 Rok aktuálny 2019 

Z toho gymnázií 15 14 

SOŠ 16 29 

Konzervatóriá 12 0 

Hotelová akadémia 0 1 

Spolu školy 43 44 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 17, 01 01, 06, 12, 14 
 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 03, 08, 10 
 

02, 08 
 

Najaktívnejšie školy Gymnázium,  J. Lettricha 2, 
Martin  
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 
17. novembra 2579, Čadca   
Spojená škola-SPŠ, 
Nábrežná 1325,  Kysucké 
Nové Mesto 

Gymnázium, J. Lettricha 2, 
Martin 
Gymnázium A. Bernoláka, 
Námestovo 
 

Počet súťažných prác v KK 159 156 

Počet súťažiacich v KK 213 209 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 13 13 

Členov OHK 43 44 

 

Program  3.  4. 2019  
  
08:00 – 08:30  príchod účastníkov, úschova vecí v šatni, prezentácia  
08:30 – 09:00  porada členov OHK  
09:00 – 09:30  slávnostné otvorenie  
09:30 – 13:30  obhajoby prác v komisiách, obed podľa rozpisu 
12.00 – 12.30  (obed 1. skupina) 
13.00 -  13.30  (obed 2. skupina) 
13:30 – 14:00   obhajoby prác v komisiách 
14:00 – 15:00  program pre účastníkov v aule SPŠ IT KNM 
15:00 – 16:00  slávnostné vyhodnotenie v aule školy 
 
Počet súťažiacich autorov v odboroch: 
Odbor 01 – Problematika voľného času : 14 
Odbor 02 – Matematika, fyzika : 5 
Odbor 03– Chémia, potravinárstvo : 7   
Odbor 04 – Biológia : 11 
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Odbor 05– Životné prostredie, geografia, geológia :8 
Odbor 06– Zdravotníctvo a farmakológia : 13 
Odbor 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo): 7 
Odbor 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia: 5 
Odbor 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava : 9 
Odbor 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia :7 
Odbor 11 – Informatika : 8 
Odbor 12 – Elektrotechnika a hardware: 13 
Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy :7 
Odbor 14 -  Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie: 13 
Odbor 15 -  Ekonomika a riadenie: 10 
Odbor 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba: 9 
Odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia : 11       
               
Zhodnotenie krajskej prehliadky:  
 

 pozitívne využitie voľného času žiakov (venujú sa tomu, čo ich napĺňa) zúročenie vedomostí, 
ktoré sa žiaci v škole naučili 

 netradičnosť a kreativita súťažiacich pri spracovaní konkrétnych prác 

 vysoký počet účastníkov 

 vysoká erudovanosť členov hodnotiacich komisií 

 výborné organizačné zabezpečenie a príprava krajského kola SOČ 2019 

 priateľská atmosféra 

 vynikajúca príležitosť ukázať svoje schopnosti, vedomosti, nápady a prebojovať sa do 
celoštátneho kola SOČ 

 skĺbenie teoretických poznatkov s praktickou činnosťou 

 bohatý program (prezentácia Colného úradu Žilina, predstavenie mažoretiek KNM, krátky 
kultúrny program žiakov SPŠ IT KNM) 

 práce po obsahovej i formálnej stránke boli spracované na vysokej úrovni 

 vysoká úroveň prác s veľkým praktickým prínosom 

 pozitívne zhodnotenie celkového priebehu krajského kola SOČ 2019 predsedami jednotlivých 
komisií 

 prítomnosť významných predstaviteľov na krajskom kole SOČ 2019 (primátor mesta KNM, 
zástupca ŽSK, Ing. Anna Trauerová, Okresný úrad Žilina krajská predsedníčka a členka 
Celoštátnej odbornej komisie SOČ 

 záujem sponzorov o KK SOČ (každoročné venovanie cien víťazom súťaže) 

 záujem novinárov o KK SOČ (každoročné uverejnenie článku v regionálnom týždenníku bez 
nároku na finančnú odmenu) 

 realizátor – SPŠ IT KNM zabezpečila všetkým účastníkom, súťažiacim a OHK všestranný servis 
a vytvorila tie najlepšie podmienky pre hladký priebeh súťaže 

Počas organizácie a samotného priebehu súťaže sme nezaznamenali žiadne problémy ani negatívne 
ohlasy. 
 

Ing. Anna Trauerová 
predsedníčka Krajskej komisie SOČ za Žilinský kraj 


