
 

         Vyhodnotenie 40. ročníka krajských prehliadok 

Stredoškolskej odbornej činnosti  

kraj ŽILINA 
 

Krajské kolo sa uskutočnilo v priestoroch Spojenej školy, Nábrežná 1325 v Kysuckom Novom Meste 

  

Zapojených škôl:   43   

Z toho: 15 gymnázií, 16 SOŠ, 12 OA, HA, SZŠ a ostatné 

 

Súťažné odbory:   17 

Komisie:                 13  

Súťažných prác:  159  

Súťažiacich:          213   

Členov OHK:          43 

Najmenšia zapojenosť  v odboroch:  03, 08, 10  

Najväčšia zapojenosť v odboroch:    01, 17  

Najaktívnejšie školy:  

1) Gymnázium, J. Lettricha 2, Martin  

2) SOŠ obchodu a služieb, ul. 17. novembra 2579, Čadca  

3) Spojená škola – SPŠ, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 

Program 5. 4. 2018 

 8.00  -  8.30       príchod účastníkov, úschova vecí v šatni, prezentácia  
 8.30 -   9.00   porada členov OHK  
 9.00 -   9.30   slávnostné otvorenie  
 9.30 -  13.30      obhajoby prác v komisiách, obed 
13.30 - 15.00   pokračovanie obhajob 
15.00 - 16.00      program pre účastníkov v aule SŠ KNM 
16.00 - 17.00   slávnostné vyhodnotenie krajskej prehliadky SOČ, vyhlásenie výsledkov     
                              a pozvanie  do celoštátneho kola. 
 
Počet súťažiacich autorov  v odboroch:  
 
Odbor                        počet prác                                      Odbor                                             počet prác            

01    13            10       6 

02      9                 11         9 

03                    6                              12        9 



04       8    13       8 

05       9    14       8 

06      14    15      15  

07        7    16      14 

08       6    17                   11 

09       7 

 
 
 
 
         Celá súťaž sa niesla v pokojnej pracovnej atmosfére, odborné hodnotiace komisie sa mohli venovať 
len prácam a ich obhajobám, pretože zo strany organizátora bolo o súťažiacich a všetky organizačné veci 
spojené so súťažou postarané. Na stránke školy boli priebežne zverejňované všetky potrebné informácie 
k súťaži (okrem toho boli prostredníctvom okresných koordinátorov SOČ všetky informácie posúvané 
k členom OHK ako i súťažiacim).  
 
Pozitíva KK SOČ: 
- vysoký počet účastníkov 
- vysoká erudovanosť členov OHK 
- dobré organizačné zabezpečenie a príprava krajskej prehliadky 
- priateľská atmosféra 
- vynikajúca príležitosť ukázať svoje schopnosti, vedomosti , nápady a prebojovať sa do celoštátneho 

kola SOČ 
- skĺbenie teoretických poznatkov s praktickou činnosťou 
- pozitívne využitie voľného času žiakov  (venujú sa tomu, čo ich napĺňa) 
- zúročenie vedomostí, ktoré sa žiaci v škole naučili 
- bohatý program (prezentácia Colného úradu Žilina, predstavenie mažoretiek KNM, krátky kultúrny 

program žiakov SŠ KNM) 
- práce po obsahovej i formálne stránke boli spracované na vysokej úrovni 
- vysoká úroveň prác s veľkým praktickým prínosom 
- pozitívne zhodnotenie celkového priebehu krajskej prehliadky predsedami jednotlivých komisií 
- netradičnosť a kreativita súťažiacich pri spracovaní konkrétnych prác 
- prítomnosť významných predstaviteľov na KK SOČ (Ing. Peter Weber- podpredseda ŽSK, Mgr. Janka 

Školová – odbor školstva a športu ŽSK vedúca oddelenia metodiky a športu, Ing. Anna Trauerová – 
Okresný úrad Žilina – predsedníčka KK  a členka COK SOČ za kraj Žilina) 

- záujem sponzorov o krajskú prehliadku (každoročné venovanie cien víťazom súťaže) 
- záujem novinárov o krajskú prehliadku (každoročné zverejnenie článku v regionálnom týždenníku bez 

nároku na finančnú odmenu) 
- hosťujúca škola zabezpečila 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 
 


