
 
 

                         Odbor podpory smerovania mládeže  

Pozývame Vás  
do online konferencie ŠIOV 

 
 

Podpora mladých talentov  
Stredoškolskej odbornej činnosti 

 

 

Téma:  význam podpory mladých talentov SOČ, motivácia, metodika, 
vyhľadávanie tém, práca v tíme, odborné publikácie a sociálne siete, 

orientácia v knižných a elektronických informačných zdrojoch. 

1. termín: 

04. novembra 2020 od 08:00 hod. do 09:30 hod. 

Kraj Bratislava, Trnava, Nitra 

2. termín: 

10. novembra 2020 od 13:00 hod. do 14:30 hod. 

kraj Trenčín, Žilina, Banská Bystrica 

3. termín: 

 11. novembra 2020 od 09:00 hod. do 10:30 hod. 

kraj Prešov, Košice 

 

Zapojte sa do diskusie so svojimi úspešnými žiakmi SOČ, predstavte dobré príklady 
riešiteľov, ako ďalej rásť.  Písomná časť prác, obhajoba, spôsob prezentácie 

prírodovedných, technických,  humanitných a spoločensko-vedných  zameraní prác, 
mechanizmy a nástroje podpory na celoštátnej úrovni, spätná väzba hodnotenia 

úrovne prác členmi OHK... 

 



 

Program konferencie  

Privítanie účastníkov:   Vlasta Púchovská /ŠIOV  

Organizačné pokyny:     Stanislav Slačka/ CVTI SR-ŠVS  Banská Bystrica 

Ako písať, obhajovať prácu SOČ                                                                                         
Tipy a triky na dosiahnutie úspechov pri riešení prác SOČ 

1. termín:    Anna Sandanusová / UKF FPV Nitra  

2. termín:    Danka Račková / SOŠ drevárska Zvolen 

3. termín:    Ján Benko / SOŠ podnikania Prešov 

online diskusia 10 minút 

Elektronické informačné zdroje:  Zuzana Stožická /CVTI, Vedecká knižnica Centra 
vedecko-technických informácií SR, Bratislava 

online diskusia 10 minút 

Spoluúčasť vysokých škôl pri realizácii SOČ- organizovanie súťaže ZELENÝ ANDEL  
Miroslav Horník/UCM FPV Trnava 

online diskusia 10 minút 

Elektronický systém SOČ:  Veronika Šašinková / TEMPEST  

online diskusia 10 minút 

Pedagógovia, metodici, konzultanti podporujúci talenty, odovzdajte Vaše skúsenosti 
a praktické rady a námety na riešenia žiakom v práci SOČ!  

Používate zaujímavé metódy alebo nástroje, ktoré by ste mohli predstaviť kolegom? 
 

Online konferencia ŠIOV s prednáškami lektorov  je výbornou príležitosťou dozvedieť sa viac 
o SOČ a ukázať dobrú prax pri práci SOČ ostatným účastníkom. 

Zapojme sa do podpory mladých talentov Slovenska, ukážme nástroje motivácie, 
ako byť úspešným SOČ-károm!  

 

 

   

 

 


