
 
 

Vyhodnotenie 42. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

 
 

                             BRATISLAVSKÝ KRAJ 

 
Krajské kolo sa uskutočnilo v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, 

 Ul. Karola Adlera 5, Bratislava- elektronicky 

 
 

Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 22 

Typ školy Rok predchádzajúci 2019 Rok aktuálny 2020 

Z toho gymnázií 14 11 

SOŠ 16 4 

Konzervatóriá 0 7 

Spolu školy 30 22 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 01, 17, 04 06, 17, 04 

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

Najaktívnejšie školy 1. Spojená škola-
gymnázium, Tilgnerova 14, 
Bratislava 
2.SPŠE, K. Adlera 5, BA 
3. Gymnázium Malacky, 1. 
mája 8 

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

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

114 98 

Počet súťažiacich v krajskom kole 130 117 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 14 14 

Členov OHK 43 42 

 
Program: (dátum, časový rozpis, program), podľa časových možností porotcov 
 
Zhodnotenie krajskej prehliadky: (pozitíva, negatíva) 
 
Tento rok sa Krajská prehliadka SOČ konala dištančnou formou. 
Vzhľadom na malý počet prác v niektorých odboroch, boli 3 odborné hodnotiace komisie vytvorené vždy pre 
2 príbuzné odbory. 
Členom OHK sme poslali e-mail s oznamom o uskutočnení krajskej prehliadky SOČ dištančnou formou. Tiež 
sme im vysvetlili, že práce budú hodnotiť na základe dokumentácie vloženej do elektronickej prihlášky.  
V prílohe emailu sme im zaslali hodnotiacu tabuľku a tabuľku s kritériami hodnotenia. Vyplnenú tabuľku 
s hodnotením jednotlivých súťažných prác nám poslali do 14. 4. 2020.  
Body od jednotlivých členov OHK v každom odbore sme následne sčítali, čím vzniklo výsledné poradie v 
jednotlivých odboroch. V prípade rovnakého počtu bodov rozhodol predseda OHK. 
 
16. 4. 2020 sme na stránke www.adlerka.sk zverejnili výsledkovú listinu krajskej prehliadky SOČ. 
     
             
          Ing. Katarína Sekáčová 
                                                                                                           predsedníčka KK SOČ, BA 
 
 
 
 
 

http://www.adlerka.sk/


 
 

Vyhodnotenie 42. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

 
 

                                  TRNAVSKÝ KRAJ 

 
Krajské kolo sa uskutočnilo v priestoroch Strenej odbornej školy rozvoja a vidieka s VJM, 

Dunajská Streda - elektronicky 
 
Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 18 

Typ školy Rok predchádzajúci 2019 Rok aktuálny 2020 

Z toho gymnázií 4 6 

SOŠ                     16                                               12 

Konzervatóriá 0 0 

Spolu školy                     20                        18 

Najväčšia zapojenosť v odboroch           1,6,15,17,                    15,12, 

Najmenšia zapojenosť v odboroch                   4,6,                    2,16,10, 

Najaktívnejšie školy   Gym. HC. SPŠTT,SPŠDTT SPŠE TT, SPŠD TT 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

                    87                        74 

Počet súťažiacich v krajskom kole                   107                        91 

Súťažné odbory                     17                        17 

Komisie                     13                        13 

Členov OHK                     39                        39 

 
Program: (dátum, časový rozpis, program), podľa časových možností porotcov 
Dátum a miesto prehliadky: pôvodný termín 3.4.2020 
 
Zhodnotenie krajskej prehliadky: (pozitíva, negatíva) 
 
Súťaž prebehla dištančnou formou do 17. 4. 2020 
Pôvodne bolo prihlásených 104 prác, prerušením vyučovania sa mnohé nenahrali a niektoré mali problémy 
s nahrávaním. 
Problémy mali niektorí porotcovia s funkčnosťou e-systému,  čo sa nakoniec podarilo odstrániť a mali 
možnosť a dostatočný časový priestor na posúdenie prác. 
Negatívum bolo, že študenti nemohli obhajovať práce vlastnou prezentáciou, pretože v niektorých odboroch 
boli veľmi zaujímavé a fundované práce. 
 
Pozitívum bolo, že sa podarilo zrealizovať 42. ročník SOČ aspoň dištančnou formou. 
 
 
                                                                                                    Ing. Jozef Sedlačko 
                                                                                                  predseda KK SOČ, TT 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vyhodnotenie 42. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

 
 

                                  NITRIANSKY KRAJ 

 
 

Krajské kolo sa uskutočnilo v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, 
 ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra - elektronicky 

 
 
Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 43 

Typ školy Rok predchádzajúci 2019 Rok aktuálny 2020 

Z toho gymnázií 8 8 

SOŠ 32 30 

Konzervatóriá 1 5 

Spolu školy 41 43 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 01, 12, 17, 17 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 07 7 

Najaktívnejšie školy Piaristické gymnázium Nitra Piaristické gymnázium Nitra 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

156 161 

Počet súťažiacich v krajskom kole 204 276 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 17 17 

Členov OHK 53 51 

 
Program: (dátum, časový rozpis, program) elektronicky, podľa časových možností porotcov 
Dátum a miesto prehliadky: 17. 4. 2020  
 
Zhodnotenie krajskej prehliadky: (pozitíva, negatíva) 
 
Komisie konštatovali, že prišli o možnosť osobne si vypočuť obhajoby. Obhajoba práce prezenčnou formou 
poskytuje možnosť posúdiť schopnosť argumentovať, používať odbornú terminológiu a diskutovať s autorom 
práce. Veríme, že už nikdy nebudeme nútení pre obmedzenia fungovania škôl SOČ-ku realizovať  takouto 
formou. 
Niektorí porotcovia mali problém s e-systémom, čo sa riešilo operatívne s administrátorom. Pozitívne 
hodnotím to, že bola vytvorená nová funkcionalita pre zistenie procesu hodnotenia prác.  
 
                                         
       PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D. 
                                                    predsedníčka KK SOČ, NR 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vyhodnotenie 42. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

 
 

                             TRENČIANSKY KRAJ 

 
 

Krajské kolo sa uskutočnilo dištančne 
 
 
Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 34 

Typ školy Rok predchádzajúci 2019 Rok aktuálny 2020 

Z toho gymnázií 9 7 

SOŠ 24 27 

Konzervatóriá 0 0 

Spolu školy 33 34 

Najväčšia zapojenosť v odboroch V ostatných po 12 prác  03,05 – 10 p. 
08 – 12 p. 

06,14,16 – 14 p. 
11,17 – 15 p. 
12,15 – 16 p.  

09 – 18 p. 
01 – 23 p. 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 03, 04, 05,07, 10,15 04,10 – 4 p.;  02,07,13 – 8 p. 

Najaktívnejšie školy Gymnázium Púchov 
SOŠ Stará Turá 

SOŠ Partizánske 

SOŠ Stará Turá 
Gymnázium Púchov 
SPŠ Nové Mesto n/V 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

167 209 

Počet súťažiacich v krajskom kole 209 260 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 17) 17 

Členov OHK 65 51 

 
Program: (dátum, časový rozpis, program) elektronicky, podľa časových možností porotcov 
 

Zhodnotenie krajskej prehliadky: (pozitíva, negatíva) 
 
Pozitíva:  
Vysoko hodnotím prácu KCVČ TN (hlavne p. Gavendovú), ktoré všetko zorganizovalo a zabezpečila 
bezproblémový priebeh.  
Negatíva: 
 problém so zabezpečením porotcov pre túto formu KK SOČ 
 nedostatočná objektívnosť, keďže práce boli hodnotené len dištančnou formou, chýbala diskusia k práci 
 určite v našom kraji chýbali obvodné kolá, teda niektoré OHK mali veľmi veľa prác na posúdenie 
 neplnenie termínov niektorých porotcov OHK 
     
 
                                                                                    Ing. Lubica Graciková 
                                                                                                           predsedníčka KK SOČ, TN  
 
 
 
 
 
 



 
 

Vyhodnotenie 42. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

 
 

                           BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 

 
  

Krajské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou 
 
 
Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 26 

Typ školy Rok predchádzajúci 2019 Rok aktuálny 2020 

Z toho gymnázií 9 7 

SOŠ 20 19 

Konzervatóriá 0 0 

Spolu školy 29 26 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 5, 14, 16 15, 14, 16, 17 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 2, 9, 13, 17 7, 3, 6, 1, 2 

Najaktívnejšie školy SPŠ J. Murgaša, Banská 
Bystrica 
 Súkromné gymnázium, 
Gemerská cesta č. 1, 
Lučenec SPŠ dopravná, 
Sokolská 911/94, Zvolen  
SOŠ drevárska, Lučenecká 
2193/17, Zvolen 

SPŠ S. Mikovíniho Banská 
Štiavnica 
SPŠ dopravná, Zvolen, 
SPŠ J. Murgaša, Banská 
Bystrica 
 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

101 91 

Počet súťažiacich v krajskom kole 130 117 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 13 (02 – 03, 04 – 06, 11 - 12 
spojené ) 

13 (02 – 03, 04 – 06, 11 - 12 
spojené ) 

Členov OHK 40 39 

 
Program: (dátum, časový rozpis, program) elektronicky, podľa časových možností porotcov 
Dátum a miesto prehliadky : 16. 4. 2020, KCVČ JUNIOR, Banská Bystrica, elektronicky 
 
Zhodnotenie krajskej prehliadky: (pozitíva, negatíva) 
 
Krajská prehliadka SOČ sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnila dištančnou formou.  
Negatívom tejto formy bola osobná neúčasť súťažiacich, pretože obhajoba niektorých prác si priam 
vyžadovala osobný kontakt súťažiaci – porotca, napr. pre prezentáciu svojich výrobkov. Táto forma sa 
odzrkadlila aj na počte prihlásených prác, a s tým aj súvisiacim počtom zapojených žiakov. Pre nízky počet 
prác je počet postupujúcich na celoštátne kolo z nášho kraja neúplný, z odboru 07 postupuje iba 1 práca 
a z odboru 01 dokonca práca žiadna, z dôvodu nízkej úrovne prác. 
 
Členovia OHK komunikovali medzi sebou on – line, práce ohodnotili bodovaním podľa kritérií, výnimočných 
pre tento ročník SOČ.  

 
                                                                                                      
Ing. Danka Račková                  

                                       predsedníčka KK SOČ, BB 
 
 
 

 



 
 

Vyhodnotenie 42. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

 
 

   ŽILINSKÝ KRAJ 

 
Krajské kolo sa uskutočnilo dištančne 

 
Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 34 

Typ školy Rok predchádzajúci 2019 Rok aktuálny 2020 

Z toho gymnázií 14 13 

SOŠ 29 17 

Konzervatóriá 0 0 

Hotelová akadémia 1 1 

Obchodné akadémie - 3 

Spolu školy 44 34 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 01, 06, 12, 14 
 

01, 17, 05, 08 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 02, 08 03, 07, 10, 04 
 

Najaktívnejšie školy Gymnázium, , J. Lettricha 2, 
03601 Martin,  
Gymnázium A. Bernoláka, 
Námestovo 

Gymnázium, J. Lettricha 2, 
03601 Martin, 
Spojená škola-SOŠ 
tech.,Hattalova 471, Nižná 

Počet súťažných prác v KK 156 140 

Počet súťažiacich v KK 209 186 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 13 13 

Členov OHK 42 42 

 
Program: (dátum, časový rozpis, program) elektronicky, podľa časových možností porotcov. 
Dátum a miesto prehliadky : 6. 4. 2020, pod záštitou organizátora: Stredná priemyselná škola informačných 
technológií,  Kysucké Nové Mesto,  na základe uznesenia zo dňa 26. 3. 2020. 
 
Zhodnotenie krajskej prehliadky:  (pozitíva, negatíva) 
 

 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 KK SOČ 2020 napriek dištančnej forme 
 vynikajúca príležitosť ukázať svoje schopnosti, vedomosti, nápady a prebojovať sa do CK SOČ 
 skĺbenie teoretických poznatkov s praktickou činnosťou 
 práce po obsahovej i formálnej stránke boli spracované na vysokej úrovni 
 vysoká úroveň prác s veľkým praktickým prínosom 
 pozitívne zhodnotenie celkového priebehu KK SOČ 2020 predsedami jednotlivých komisií 
 realizátor – SPŠ IT KNM zabezpečila súťažiacim a OHK najlepšie podmienky pre hladký priebeh súťaže 

dištančnou formou 
 počas organizácie a samotného priebehu súťaže sme nezaznamenali žiadne problémy ani negatívne 

ohlasy od žiakov. 
                                                                                     

                                                                                                                                                               
Ing. Anna Trauerová                                                   

                                                                                                                       predsedníčka KK SOČ, ZA               



 
 

Vyhodnotenie 42. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

 
 

  PREŠOVSKÝ KRAJ 

 
Krajské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou 

 
Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 41 

Typ školy Rok predchádzajúci 2019 Rok aktuálny 2020 

Z toho gymnázií 18 17 

SOŠ 29 24 

Konzervatóriá 0 0 

Spolu školy 47 41 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 1, 16, 14, 17 17, 6, 14 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 5, 7, 2, 4, 10 2, 8, 10 

Najaktívnejšie školy SPŠ techniky a dizajnu, 
Poprad;  
Cirkevné gymnázium 
sv.Mikuláša, Stará Ľubovňa;  
SSOŠ, Poprad;  
SOŠ podnikania, Prešov; SPŠ 
elektrotechnická, Prešov 

SPŠ techniky a dizajnu, Poprad;  
Súkromná SOŠ, Poprad;  
Cirkevné gymnázium 
sv.Mikuláša, Stará Ľubovňa;  
Cirkevná spojená škola, Snina;  
SPŠ elektrotechnická, Prešov 

Počet súťažných prác v KK 161 154 

Počet súťažiacich v KK 212 201 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 16 (05, 07 spojené) 17 

Členov OHK 48 51 

 
Program: (dátum, časový rozpis, program) elektronicky, podľa časových možností porotcov. 
Dátum a miesto prehliadky: 15.04.2020, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov 
 
OHK do 15.04.2020 uskutočnila hodnotenie prác a ich zaslanie krajskej komisii. 
Krajská komisia 16.04.2020 spracovala podklady od jednotlivých OHK. 
17.04.2020 boli výsledky oficiálne zverejnené. 
 

Zhodnotenie krajskej prehliadky: (pozitíva, negatíva) 
 
Krajská prehliadka prebehla tento súťažný ročník aj s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu 
a usmernenia dištančnou formou. Táto forma sa tak stala pozitívom, že táto súťaž na rozdiel od veľa iných 
súťaží mohla prebehnúť a žiaci, ktorí tvrdo pracovali na svojich prácach s nimi mohli súťažiť a nerobili na 
odborných prácach zbytočne. Smutnou sa stala len tá skutočnosť, že nemohli prísť osobne, aby sa im mohlo 
osobne a verejne poďakovať za to, že robia česť a dobré meno stredoškolákom a robia úžasné aktivity, 
experimenty, výrobky, práce. Napriek tomu sa ukázalo, že aj SOČ je moderná súťaž, ktorá sa dokázala 
prispôsobiť situácii a porotcovia dokázali aj bez ústnej obhajoby relevantne ohodnotiť práce. Niektoré 
komisie na základe usmernenia využili po súhlase všetkých súťažiacich v danej kategórii, aj ich video 
prezentácie. 
Vďaka patrí porotcom, ktorí sa dokázali prispôsobiť situácii a pristúpili na takúto prácu, spoločne 
komunikovali online medzi sebou tak, ako by to bežne robili naživo v triede pri prezenčnej forme.  
Vďaka patrí aj organizátorovi za výbornú prípravu súťaže, ktorú nemohli vidieť ani súťažiaci, ani porotcovia, 
ani pedagogický dozor, ale ktorá sa prejavila aj v plynulom prechode na online organizáciu a bezproblémový 
chod súťaže. 
 
Negatívom je nižšia účasť škôl, žiakov a prác na krajskej prehliadke oproti minulému roku a aj oproti 
zapojenosti v školských kolách, ako výsledok zásahu pandémie do školského prostredia, aj proces 
optimalizácie siete škôl v kraji.  



 
 

Vyhodnotenie 42. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

 
 

      PREŠOVSKÝ KRAJ 

 
 
Pri prvotnom zaslaní prác do systému bolo prihlásených 43 škôl. Po zmene organizácie prehliadky na 
dištančnú formu, 6 prác (7 riešiteľov) z 3 škôl  nepokračovalo ďalej v súťaži. Celkovo sa súťaže v kraji 
zúčastnilo 41 škôl. Napriek väčšiemu poklesu zapojenosti škôl nedošlo k výraznému poklesu prác 
a súťažiacich, čo je pozitívne. 
 
 
                                                 Mgr. Ján Benko, PhD.  
                                                                                                            predseda KK SOČ, PO  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vyhodnotenie 42. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

 
 

  KOŠICKÝ KRAJ 

 
 

Krajské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou. Elektronicky 
 
Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 38 

Typ školy Rok predchádzajúci 2019 Rok aktuálny 2020 

Z toho gymnázií 15 14 

SOŠ 29 24 

Konzervatóriá   

Spolu školy 44 38 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 06,15,17,14, 01,11,13,14,15 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 10,07,08, 08 

Najaktívnejšie školy SOŠ technická, Michalovce  
SPŠ dopravná, Košice  
Gymnázium, Trebišov  
SPŠ elektrotechnická, 
Košice 

Gymnázium Park mládeže 
Košice 
SPŠ dopravná Košice, 
SPŠ elektrotechnická Košice, 
TA SNV, 
SOŠ technická Michalovce, 
Gymnázium Trebišov 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

200 182 

Počet súťažiacich v krajskom kole 255 226 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 17 17 

Členov OHK 51 51 

 
Program: (dátum, časový rozpis, program) elektronicky, podľa časových možností porotcov 
Dátum a miesto prehliadky:  
 
Zhodnotenie krajskej prehliadky:  (pozitíva, negatíva)  
 
Zo súťaže odstúpili len 2 súťažiaci, (jeden zo SPŠ dopravnej Košice z 09 a jeden z Gymnázia  Šrobárova Košice 
z 06). Prihlásia sa o rok.  
OHK v Košickom kraji začali pracovať podľa delegovania KK SOČ a uvedených metodických pokynov. Celkom 
pracovalo 51 porotcov. 
Využili Metodickú príručku SOČ, Metodické pokyny CK a KK SOČ, ako aj organizačné materiály a pripravené 
tabuľky KK. 
Mgr. Horváthová a Ing. Hoffmannová celú činnosť koordinovali a riešili všetky otázky aj  v súčinnosti s CK SOČ. 
Poskytnuté elektronické kontakty pre porotcov im umožnili operatívne pracovať a radiť sa pri hodnotení prác. 
Celkove možno priebeh, zabezpečenie a výsledky KK SOČ v Košickom kraji hodnotiť ako veľmi úspešné.  
Podarilo sa organizačne a obsahovo splniť všetky úlohy a zabezpečiť nerušený priebeh dištančnej formy 
súťaže SOČ. 
Za to všetkým študentom, metodikom , porotcom a obom organizátorkám patrí úprimné ďakujem. 
V súčasnosti KK SOČ rieši spôsob udeľovania diplomov, certifikátov a cien. 
 
 



 
 

Vyhodnotenie 42. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti  

 
 

  KOŠICKÝ KRAJ 

 
 
Problémy s elektronickým systémom : 
 
Aj, keď elektronický systém prihlasovania do SOČ sa používa už niekoľko rokov, stále sú v jeho činnosti 
nedostatky a ich odstraňovanie je zdĺhavé.  
Postupne sa na naše pripomienky vždy odstránili, ale predlžovalo to čas a zahlcovalo KK SOČ zbytočnými 
činnosťami a podnetmi zo strany škôl, ktoré KK sama nevedela odstrániť. Študenti mali problém 
s prihlasovaním aj keď systém bol otvorený, vyskytli sa problémy novým  porotcom.  Nebolo možné 
priebežne vykonávať kontrolu hodnotenia jednotlivými porotcami. Problém sa objavil pri spracovaní 
výsledkov a posúvaní postupujúcich prác do celoštátneho kola.  
 

                                                                                                     
      Ing. Tatiana Hoffmannová 

                                                                                             predsedníčka KK SOČ, KE  


