
 
 

Vyhodnotenie 41. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

Kraj BRATISLAVA 
 

 
Krajské kolo  sa uskutočnilo v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej 

Ul. Karola Adlera 5 v  Bratislave 
 
 Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 

Typ školy Rok predchádzajúci 2018 Rok aktuálny 2019 

Z toho gymnázií 14 14 

SOŠ 15 16 

Konzervatóriá 0 0 

Spolu školy 29 30 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 03, 14, 01 01, 17, 04 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 07, 10, 08 07, 14, 05 

Najaktívnejšie školy Gymnázium, 1. mája 8, 
Malacky 
Škola úžitkového 
výtvarníctva, Dúbravská 
cesta 11, Bratislava  
SPŠE, Hálová 16, Bratislava 

Spojená škola-gymnázium 
Tilgnerova 14, Bratislava 
SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava 
Gymnázium, 1. mája 8, 
Malacky 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

106 114 

Počet súťažiacich v krajskom 
kole 

127 130 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 14 14 

Členov OHK 44 43 

 

Program 4. 4. 2019   
 

  7.45–8.15  prezencia súťažiacich v miestnosti Vášho odboru 
 8.00  úvodná porada členov OHK v jedálni 
8.30–14.00  otvorenie a obhajoba prác podľa odborov 
           14.30  po skončení obhajob v popoludňajších hodinách - porada 
   vyhodnotenie práce odborných komisií, zhodnotenie práce 

   v odboroch a malé spoločenské posedenie 
 

5.  4. 2019  
 9.00  slávnostné vyhodnotenie Krajskej prehliadky, 
   vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien, 
   zverejnenie študentov postupujúcich 
   na Celoštátnu prehliadku SOČ 
 10.00  pokyny pre študentov postupujúcich 
   na Celoštátnu prehliadku SOČ 
 
 
 

 



 
 

Vyhodnotenie 41. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

Kraj BRATISLAVA 
 

 
 
Zhodnotenie krajskej prehliadky: 
 
Krajské kolo SOČ sa už 29-krát uskutočnilo na Strednej priemyselnej škole 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. 

Medzí najčastejšie pripomienky: zle zaradené práce (odbor 01), formálne chyby (zlé číslovanie strán, 

tabuliek, citácie), gramatické chyby. Predsedovia OHK konštatovali vysokú úroveň prác, 

terminológia na dobrej úrovni, 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.  

 

Teší nás mierny nárast súťažných prác. 

  

 
 

           Ing. Katarína Sekáčová 
 Predsedníčka Krajskej komisie SOČ za Bratislavský kraj  

 
 
 
 
 


