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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Krajské centrum voľného času v Trenčíne 

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne 

 

 

Vás pozývajú na 

 

 43. ročník 

 
celoštátnej prehliadky 

Stredoškolskej odbornej činnosti, 
 

 
ktorá sa koná pod záštitou 

 
 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

 Slovenskej republiky 

a 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jaroslava Bašku 
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PRÍHOVOR RIADITEĽA ŠTÁTNEHO INŠTITÚTU ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 
 
 
 

Vážené kolegyne a kolegovia, talentovaní súťažiaci, 

 

 Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) píše svoju históriu už 43 rokov. Toto, na prvý pohľad 

nenápadné číslo, zahŕňa okrem iného najmä dlhoročnú obetavú prácu pedagógov zameranú na to, ako 

priviesť Vás,  žiakov, k tomu byť aktívnymi, tvorivými a úspešnými, čo je nesmierne zmysluplné a dôležité. 

Verím, že sa Vám práca, ktorú ste odviedli pri  projektoch Stredoškolskej odbornej činnosti v budúcnosti 

vráti ako užitočná skúsenosť a predpríprava na vysokoškolské štúdium či správne rozhodnutie, kam 

smerovať svoje budúce uplatnenie v praxi. 

 

               Veľkým pozitívom “SOČ-ky”  je jej rozmanitosť a (veľký) rozsah súťažných odborov. Na viac ako 

400 stredných školách sa do nej každoročne zapája asi 5 000 žiakov. Zahŕňa pritom všetky oblasti 

a zamerania stredoškolského štúdia od prírodovedných, technických až po humanitné a 

spoločenskovedné odbory. Bádanie Vám, milí žiaci, ponúka možnosť  hľadať vlastné nové riešenia často 

zložitých problémov a prináša Vám rozšírenie vedomostí a skúseností v odbore.  To všetko je pre našu 

spoločnosť a aj pre Vás osobne veľmi dôležité. Slovensko potrebuje vysoko kvalifikovaných odborníkov, 

aby sme si nielen udržali, ale ešte posilnili konkurencieschopnosť na svetovom trhu.  

 

             O to viac si preto vážim prácu stoviek pedagógov, ktorí sa nezištne a systematicky venujú žiakom 

v ich osobnostnom a odbornom rozvoji. Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 

a organizácii tejto  stredoškolskej aktivity a Centru vedecko-technických informácií SR - ŠVS Banská 

Bystrica, ktoré svojimi odbornými a technickými skúsenosťami vytvorilo platformu virtuálneho prostredia 

pre celoštátnu prehliadku. Súčasne sa chcem poďakovať aj Krajskému centru voľného času v Trenčíne, 

ktoré už druhým rokom koordinuje celoštátnu prehliadku.     

 

              Ďakujem Vám za  Vašu prácu a oddanosť.  
 

             Želám podporovateľom a Vám súťažiacim veľa úspechov, zdravia a do budúcna možnosť osobných 

stretnutí na prezenčnej súťaži. 

Ing. Branislav Hadár  

riaditeľ ŠIOV 
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PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY CELOŠTÁTNEJ ODBORNEJ KOMISIE 
 

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí súťažiaci,   

 

 dovoľte mi privítať Vás čo najsrdečnejšie na 43. ročníku celoštátnej prehliadky 

Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa koná tento rok pre obmedzenia fungovania 

škôl podobne ako v minulom roku dištančne.  Tento rok  je pozitívum, že svoje práce 

môžete prezentovať vo virtuálnom priestore.  Krajské centrum voľného času Trenčín je 

koordinátor dištančnej súťaže a technickú podporu  zabezpečuje CVTI SR – ŠVS Banská 

Bystrica. 

 Úprimne vám blahoželám k Vášmu úspechu, pretože aj vzhľadom k obmedzeniam ste sa zapojili 

do súťaže a uspeli ste v školskom a krajskom kole a po splnení kritérií na postup ste tu, na celoštátnej 

prehliadke.  Rok čo rok sa aktívne zaujímate o množstvo tém prírodovedných, technických, humanitných 

a spoločenskovedných odborov. Riešite otázky z odbornej problematiky,  ktoré Vás zaujali.  Hľadáte 

informácie, tvoríte,  prichádzate s novými nápadmi. Členovia 17 – tich odborných hodnotiacich komisií  

tak majú zložitú úlohu pri Vašich obhajobách hodnotiť a vybrať toho najlepšieho z Vás. Práca s talentami 

je dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Súťažné prehliadky svojím priebehom 

sú jedným z nástrojov podporných aktivít škôl pre úspešné zavŕšenie stredoškolského štúdia. Prezentácia 

verejnou obhajobou a písomná odborná  časť práce je  tréningom a výbornou skúsenosťou pre každého 

účastníka v príprave aj na ďalšie pokračovanie štúdia na vysokú školu. Súčasne sa Vám milí súťažiaci, 

otvára priestor so získanými poznatkami a výstupmi  pracovať aj pri študentskej vedecko-odbornej 

činnosti v procese vysokoškolského štúdia. 

 Ďakujem členom odborných hodnotiacich komisií, metodikom, konzultantom, oponentom a 

ostatným pedagogickým pracovníkom škôl, vedeckým a výskumným pracovníkom, ale aj rodičom, ktorí 

Vás v tvorivej práci systematicky podporujú. Veľké poďakovanie patrí tímu Krajského centra voľného času 

v Trenčíne, ktoré už druhý rok rieši celoštátnu prehliadku dištančne. Poďakovanie patrí aj našim 

partnerom z CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica za ich profesionálnu technickú podporu pri organizácii súťaže. 

 Milí súťažiaci, želám Vám veľa úspechov pri obhajobách, aby ste  získali zaslúženú odmenu 

a výborné umiestnenia. Prajem Vám získanie pekných spomienok, nových poznatkov, inšpirácií 

a vedomostí. 

                  Ing. Vlasta Púchovská         

predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie
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PRÍHOVOR ŽUPANA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 

 

 

Vážené študentky, milí študenti, všetci milovníci skúmania, objavov a nových poznatkov, 

 

uplynulý rok bol pre  nás všetkých plný nových, avšak vo veľkej miere 

nepríjemných skúseností. Dovolím si ale povedať, že nás aj mnoho naučil. 

Všetci sme sa ocitli tvárou v tvár situáciám, ktorým sme doposiaľ v našich 

životoch nečelili a museli sme sa s nimi popasovať. Slovo výzva definuje 

toto obdobie asi najlepšie. A rovnako definuje aj vás a vašu prácu.  

 

 Stredoškolská odborná činnosť je svojím spôsobom možno malý, no nepochybne významný krok 

k objaveniu nových skutočností, zaujímavých faktov a pre niektorých z vás aj hnacím motorom 

k naštartovaniu celoživotnej kariéry. Prečo ale hovorím o výzve? Už druhým rokom sa „SOČ-ka“, ako ju 

familiárne prezývame, uskutoční dištančne v on-line priestore, no tentokrát aj vrátane obhajoby. Je len na 

vás, ako si s touto skutočnosťou poradíte, ako sa pripravíte a aká bude vaša motivácia ukázať, že sa 

takýchto výziev len tak ľahko nezľaknete. Nie je to novinka len pre vás, súťažiacich, ale aj pre členov 

odborných komisií, pedagógov a všetkých, ktorí sa na príprave 43. ročníka Stredoškolskej odbornej 

činnosti podieľajú. Som si istý, že vďaka vašej zodpovednosti, vytrvalosti a dobre odvedenej práci 

prebehne všetko hladko a úspešne. Z organizačného hľadiska mi dovoľte za Trenčiansky samosprávny kraj 

poďakovať Krajskému centru voľného času v Trenčíne, ktoré koordinuje prípravu krajských, ale aj 

celoštátnych kôl SOČ už dlhé roky.  

 

 Milí študenti, vážení pedagógovia, každému z vás držím palce a prajem veľa úspechov nielen pri 

zdolávaní tejto výzvy, ale aj tých, ktorým budete čeliť v budúcnosti. 

 

 
 

Ing. Jaroslav Baška 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 



  
  
 

- 5 - 
 

PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 
 

 
 

Vážení organizátori a účastníci Stredoškolskej odbornej činnosti, 
 

 dovoľte, aby som sa vám opäť po roku prihovoril aspoň týmto spôsobom a 

poďakoval sa, že i napriek ťažkej dobe, ktorú pre pandémiu na Slovensku zažívame 

už vyše 12 mesiacov, ste pokračovali vo vašej práci a dali študentom možnosť –  

hoci dištančne – no predsa, prezentovať svoje práce na ďalšom ročníku 

celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. 

 Som veľmi rád, že naše mesto je dejiskom tejto súťaže, sme centrom viacerých odborných škôl, 

kde študenti dosahujú skvelé výsledky. Je to, samozrejme, i vďaka pedagógom a učiteľom odborných 

predmetov, ale iste je za tým aj chcenie, talent a ambície, ktoré stredoškolákov ženú vpred za úspechmi a 

ambicióznymi cieľmi. Mladý človek je prirodzene zvedavý a ak sa upne na oblasť, ktorá ho zaujíma a ktorú 

chce poznať do detailov, je na najlepšej ceste byť vyhľadávaným a uznávaným odborníkom. 

 Verím, že aj na tomto ročníku súťaže SOČ budú hodnotitelia študentských prác spokojní a hrdí na 

mladú generáciu, ktorá nám chce ukázať, že nemusíme byť skeptickí. Že nás doplnia a vystriedajú šikovní, 

vzdelaní a osobnostne zrelí ľudia. Veľmi im držím palce! A nech sa darí aj vám, ktorí sa im dnes venujete a 

prispievate výraznou mierou k ich vzdelanostnému rozvoju. Každý deň a aj touto súťažou. Veľa šťastia! 

  

 

 

Mgr. Richard Rybníček 

primátor mesta Trenčín 
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PRÍHOVOR RIADITEĽKY KRAJSKÉHO CENTRA VOĽNÉHO ČASU V TRENČÍNE 
 

 
 

Milí súťažiaci,  

 

prajeme vám príjemnú tvorivú atmosféru počas celoštátneho kola Stredoškolskej 

odbornej činnosti v školskom roku 2021/2022.  

 

Vzhľadom na fakt, že už druhý školský rok nám komplikuje život, vrátane toho nášho 

„školského“, koronavírus a jeho mutácie, snažili sme sa vytvoriť pre všetkých 

zúčastnených výborné podmienky a veríme vo Vaše schopnosti, že presvedčíte odbornú hodnotiacu 

komisiu, že práve Vaša práca je najlepšia. Ste dôkazom, že naše Slovensko je perspektívnou krajinou pre 

život,  krajinou plnou vzdelaných a zručných ľudí. 

 

 Krajské centrum voľného času v Trenčíne je už druhý školský rok povereným organizátorom 

celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti dištančnou formou. Verte, nie je to jednoduché ale už 

sme získali nejaké skúsenosti z predchádzajúceho roka.  Ďakujem pracovníčkam KCVČ za prácu ďaleko nad 

rámec pracovných povinností. 

 

 Život prináša mnohé zmeny, vyžaduje nové skúsenosti, nové zručnosti. Stredoškolská odborná 

činnosť  podporuje rozvoj nadanej a talentovanej mládeže. Podporuje experimentovanie a bádanie, 

hodnotenie a seba hodnotenie zručností vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimuluje tvorivé a kritické 

myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať spoločne v tíme. Napomáha sociálnemu, 

emocionálnemu i morálnemu vývinu ako jednej zo stratégií rozvoja osobnosti žiaka. 

 

 Chcem poďakovať tým, ktorí vedú talentovaných žiakov a podporujú rozvoj ich vedomostí a ich 

osobnosti – pedagógom Slovenska. Bez dobrých učiteľov nemôže napredovať žiadna spoločnosť. Ich 

zanietenosť a obetavosť ovplyvňuje životy mladých ľudí, dáva im nádej, pomáha určovať ciele, nájsť 

samých seba v zložitej pavučine spoločenského života a objavovať v nich samých skrytý talent. 

 
 
 
 

        PaedDr. Renáta Bieliková               

riaditeľka KCVČ v Trenčíne 
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PRÍHOVOR RIADITEĽKY STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ  

EMILA  BELLUŠA V TRENČÍNE 
 

 
 
 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí súťažiaci, vážení hostia,  

 

 dovoľte mi, aby som sa Vám čo najsrdečnejšie prihovorila v tejto 

neľahkej dobe, z metropoly stredného Považia, z Trenčína, pri príležitosti 

otvorenia  43. ročníka Celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti.  

 

 Teší ma to o to viac, že naša škola, Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne, 

dostala opakovane možnosť participovať na príprave a realizácii tejto celoslovenskej súťaže. Sme 

nesmierne radi, že môžeme predstaviť našu školu prostredníctvom bulletinu, ktorý práve teraz čítate. 

Žiaľ pre mimoriadne zložitú situáciu sa ani tento rok nemôžeme stretnúť na pôde našej zmodernizovanej 

školy. Veríme, že v budúcom školskom roku ak budeme mať možnosť sa uchádzať opakovane 

o spoluorganizovanie celoštátneho kola SOČ,  už Vás budeme môcť všetkých privítať u nás na pôde našej 

školy. Ako sa vraví „Do tretice všetko dobré....“, preto sa budeme tešiť na študentov, pedagógov, širokú 

odbornú a pedagogickú verejnosť u nás v Trenčíne.  

 

 Mladí ľudia, ktorí sa rozhodli rozvíjať vlastné nápady v rôznych vedných oblastiach, sú 

neodmysliteľnou súčasťou moderného výchovnovzdelávacieho procesu, počas ktorého získané 

teoretické poznatky dokážu  zúročiť v praxi  a realizovať ich. Tí najlepší z krajských kôl  budú 

reprezentovať svoje školy a kraje. Celoštátna prehliadka SOČ je obhajobou výsledkov dlhodobej práce, 

prehliadkou tých najlepších. 

 

  V svojom mene ako aj v mene mojich kolegov mi dovoľte zaželať Vám všetkým veľa úspechov 

a porotcom šťastnú ruku pri výbere tých najlepších prác.  

 

 Želám si, aby sme všetci z tejto ťažkej situácie nadobudli len tie najlepšie skúsenosti. Mnohí si 

uvedomujeme krehkosť  a vzácnosť vecí, ktoré sme brali ako bežnú každodennú samozrejmosť. Prajem 

všetkým pevné zdravie, tvorivú atmosféru a veľa šťastia. 

 
                          Ing. Martina Knappová 

                                                                                                  riaditeľka SPŠ stavebnej Emila Belluša v Trenčíne
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 43. ROČNÍKA SOČ 
 

 

 

  

26. 04. 2021 – PONDELOK Skúšobné pripojenie 

 

11.00 link – Otvorenie/Vyhodnotenie CP SOČ (technické pokyny) 
11.30 link – Súťažný odbor – online obhajoby (informácia k priebehu) 

  

27. 04. 2021 – UTOROK Odbory 01 – 08 

 

od 09.30 Pripájanie na otvorenie – online účastníkov odborov 01 – 08 
10.00 – 10.20 Privítanie, prezentácia, otvorenie celoštátnej prehliadky SOČ  

pre odbory 01 – 08  
10.20 – 10.30 Pripájanie do jednotlivých odborov  
10.30 – 11.40  Obhajoby:  odbory 01 – 08  

(každý odbor 16 žiakov + 3 OHK, celkom 152 účastníkov)  
5 min. obhajoba + 3 min. diskusia (2, 5 – 3 h.) 

11.40 – 12.00              Prestávka 
12.00 – 14.00 Pokračovanie obhajob odbory 01 – 08  
14.00 – 15.00     Ukončenie obhajob, informácia k vyhodnoteniu a vyhláseniu výsledkov 

(29.4.2021) a diskusia                                        
15.00 – 16.00 Konzultácie OHK v rámci odborov (po odhlásení súťažiacich) 

 
 

28. 04. 2021 – STREDA Odbory 09 – 17 

 

do 09.30 Pripájanie na otvorenie – online účastníkov odborov 09 – 17 
10.00 – 10.20 Privítanie, prezentácia, otvorenie celoštátnej prehliadky SOČ  
 pre odbory 09 – 17  
10.20 – 10.30  Pripájanie do jednotlivých odborov 
10.30 – 11.40   Obhajoby:  odbory 09 – 17 
 (každý odbor 16 žiakov + 3 OHK, celkom 171 účastníkov)  
 5 min. obhajoba + 3 min. diskusia (2, 5 – 3 h.) 
11.40 – 12.00              Prestávka 
12.00 – 14.00 Pokračovanie obhajob odbory 09 – 17  
14.00 – 15.00   Ukončenie obhajob, informácia k vyhodnoteniu a vyhláseniu výsledkov 

(29.4.2021) a diskusia 
15.00 – 16.00 Konzultácie OHK v rámci odborov (po odhlásení súťažiacich) 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 43. ROČNÍKA SOČ 
 

 

 

29. 04. 2021 – ŠTVRTOK 

10.00 – 11.30 Vyhodnotenie 43. ročníka celoštátnej prehliadky SOČ 
 pre žiakov a členov odborných hodnotiacich komisií 

                                                   
 

30. 04. 2021 – PIATOK 

10.00 – 11.00  Analýza a zhodnotenie výsledkov prác žiakov  
  a úrovne vedomostí – práca odborných hodnotiacich komisií,  
  celoštátnej odbornej (zapojenie 53 členov a 9 členov COK, hostia) 
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ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ POKYNY 

 
pre zabezpečenie 43. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť 

v nadväznosti na epidemiologickú situáciu a obmedzeniami fungovania škôl 

DIŠTANČNE 

 
 V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky č. 23/2017 

o súťažiach, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 43. ročník 

súťaže Stredoškolská odborná činnosť v zameraní na prírodovedné, technické, humanitné 

a spoločenskovedné odbory. 

         
 Organizačno-technické pokyny zahŕňajú základné pravidlá organizácie krajských kôl súťaže 

a celoštátneho kola v šk. roku 2020/21. Odborný gestor súťaže Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Bratislava a Celoštátna odborná komisia súťaže SOČ rozhodli na základe obmedzených možností 

fungovania škôl vyvolané pandémiou súťaž uskutočniť  v alternatívnej forme – online, dištančne resp. 

kombinovane. Organizačno-technické pokyny sú zostavené v nadväznosti na Organizačný poriadok 

súťaže  SOČ, ktorý schválilo Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 21. septembra  2017 

pod číslom 2017/971:63-10E0  s účinnosťou od 1. januára 2018. 

 

          Súťaž sa uskutoční v školských, v okresných, krajských a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou online 

dištančne resp. kombinovane.  Súťažné a organizačné pokyny a propozície zohľadňujú bezpečnosť 

a ochranu zdravia a hygienické zásady. 

 

 
 
Školský rok 2020/2021 
 

 

Školské kolá a okresné kolá 
podľa pokynov krajských 
komisií 

 

v stredných  školách  SR – podľa 
rozhodnutia stredných škôl dištančne – 
online, kombinovane – prezenčne 
 

 

Krajské prehliadky 
 

 
realizovať  
do 31. marca 2021 
 
 
 
 
 

 
výsledky z krajských kôl súťaže nahrať 
do elektronického systému  
do 8.   apríla 2021, poslať na: SPŠ        
stavebná E. Belluša Trenčín  do 15.  
apríla 2021 podľa rozhodnutia  
krajských komisií dištančne – online,  

kombinovane – prezenčne  
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Celoštátna prehliadka 

27. – 30. apríla 2021 
 

Krajské centrum voľného času, Pod 
Sokolicami 519/14, 911 01 Trenčín 
riaditeľka: PaedDr. Renáta Bieliková 
mail: renata.bielikova@kcvc.sk,  
kontakt: +421905201030 
Stredná priemyselná škola stavebná 
Emila Belluša, Staničná 350/4, 911 05 
Trenčín 
riaditeľka: Ing. Martina Knappová 
email: martina.knappova@sosstn.sk,  
kontakt: 032/6505911, 032/6522479 
Štátny inštitút odborného vzdelávania 
Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 
Odbor podpory smerovania mládeže 
email:  vlasta.puchovska@siov.sk,  
podľa rozhodnutia celoštátnej komisie 

SOČ dištančne – online, kombinovane – 
prezenčne 

 

Predsedníctvo Celoštátnej odbornej komisie SOČ na zasadnutí dňa 15. júna 2020 schválilo pre 43. ročník 

súťaže 17 súťažných odborov:  

 

01 Problematika voľného času 

02 Matematika, fyzika (do obsahu odboru sa dopĺňa štatistika) 

03 Chémia, potravinárstvo 

04 Biológia 

05 Životné prostredie, geografia, geológia  

06 Zdravotníctvo, farmakológia 

07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) 

08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia 

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

10 Stavebníctvo,  geodézia, kartografia (do obsahu odboru sa  dopĺňa Interiérový dizajn) 

11 Informatika 

12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika 

13 História, filozofia, právne vedy 

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

15 Ekonomika a riadenie 

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba 

17 Pedagogika, psychológia, sociológia 

 

 

 

 

 

mailto:renata.bielikova@kcvc.sk
mailto:martina.knappova@sosstn.sk
mailto:vlasta.puchovska@siov.sk
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Metodický pokyn pre dištančnú formu súťaže:       

1. Odborné a organizačné zabezpečenie, úlohy a činnosti  odborných komisií  dištančnou formou – 

elektronicky    

 Predseda krajskej komisie spracuje komplexné výsledky a vyhodnotenie krajskej úrovne súťaže 

a spracuje komplexnú dokumentáciu pre vystavenie diplomov a certifikátov, doklady sa vystavia 

a spracujú v e-systéme a pošlú žiakom elektronicky. Podľa možností organizátora sa vystavia 

diplomy a certifikáty v tlačovej/elektronickej forme a ďalšie vecné ocenenia a   sa rozpošlú poštou 

alebo podľa možností a aktuálnej situácie odovzdanie k rukám podľa pokynov krajskej komisie. 

Určuje sa poradie prvých 3 najlepších prác.  

 Celoštátne kolo metodicky zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.  Riadi 

ho celoštátna odborná komisia. Poverený organizátor celoštátneho kola  elektronického 

hodnotenia pri dištančnej forme alebo prezenčnej formy súťaže je Krajské centrum voľného času v 

Trenčíne (KCVČ), ktoré koordinuje činnosť úloh dištančnej/prezenčnej formy  celoštátneho kola. 

 Odborné práce žiakov sú pre školský rok 2020/2021 podľa harmonogramu kôl vložené spolu 

s prihláškou žiaka a údajmi o škole a žiakovi do e-systému, ktorý je na stránke ŠIOV od úrovne 

školských kôl všetkých krajov SR.   

 Metodici na školách posúvajú súťažné práce do vyšších kôl na základe hodnotenia OHK.  Termín 

uzavretia systému na úrovni školských kôl koordinuje krajská komisia SOČ, na úrovni krajských kôl 

koordinuje metodický a odborný garant ŠIOV v spolupráci s predsedami krajských komisií. 

Najneskôr do 08. apríla 2021. 

Postupový kľúč:  

Prihlásenie žiakov do súťaže  on-line:www.siov.sk/sutaze/SOČ  

http://www9.siov.sk/elektronicke-prihlasenie-do-sutaze-soc-registracia---prihlasenie/ 
 

prihlasovací formulár  – postupovať  podľa manuálu, odborné práce do systému vkladať vo formáte PDF, 

DOC,  bližšie informácie a metodické usmernenie poskytnú garanti príslušného kraja, členovia Celoštátnej 

odbornej komisie SOČ, kontakty na www.siov.sk/SOČ/adresár/COK. 

 
Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že prácu neprihlásil a 

neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. 

 

Počet účastníkov a ich zastúpenie v celoštátnej súťaži: 
 
Z 8 krajov postupuje na celoštátnu prehliadku 272 súťažiacich, (2 žiaci z príslušného kraja do 17 

vyhlásených odborov), celkom z každého kraja 34 žiakov, v prípade kolektívnej práce postupuje a prácu 

obhajuje 1 riešiteľ uvedený prvý v poradí na prihláške.  

54 členov odbornej hodnotiacej komisie, 10 členov celoštátnej odbornej komisie, 16 osôb  pedagogický 

sprievod,  organizačný štáb školy,  odborní zamestnanci organizátora, hostia, ostatní. Spolu 360 

účastníkov. 

http://www.siov.sk/sutaze/SO
http://www9.siov.sk/elektronicke-prihlasenie-do-sutaze-soc-registracia---prihlasenie/
http://www.siov.sk/SOČ/adresár/COK
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 Členovia OHK na úrovni krajských kôl hodnotia práce a dostupné veci (prílohy), vo výsledku 

hodnotia  aj časť ústna obhajoba  práce:   

-  žiaci spolu s písomnou prácou ako prílohu pošlú podľa pokynov krajskej komisie na  e-mailovú 

adresu krátke 2-3 min. video prezentácie práce, 

- diskusia k problematike sa odporúča zrealizovať prostredníctvom sociálnych sietí a ponuky 

Microsoft Teams resp. Webex a p. Online pripojenie koordinuje príslušná krajská komisia. Na 

organizáciu technickej podpory na úrovni krajov sa odporúča zapojiť do procesov CVTI-ŠVS.  

 Každý člen OHK vypíše tabuľku hodnotenia, ktorú odovzdá predsedovi krajskej komisie svojho 

odboru – elektronicky, ktorý body spočíta a na jej základe určí poradie. Garant súťažného kola 

výsledky postúpi celoštátnej odbornej komisii  V prípade, že na prvých 3 miestach sa vyskytne 

prípad rovnakého počtu bodov pri 2 prácach, predseda posúdi rovnosť bodov a rozhodne o poradí 

v diskusii s ďalšími členmi. 

 Termín na posúdenie, preštudovanie  a vyhodnotenie prác na úrovni kraja elektronicky určí 

príslušná krajská komisia a OÚ odbor školstva, ktorý vymenúva členov. Najneskôr  do 15. apríla 

2021. Výsledky krajskej prehliadky budú zverejnené  na stránke organizujúcej školy (poprípade 

inej inštitúcie, organizujúcej krajské kolo SOČ). 

 Postupový kľúč zostáva nezmenený.  Z krajských kôl postúpia 2 práce z každého odboru do 

celoštátneho kola v e-systéme najneskôr v termíne do 20. apríla 2021 v ktorom spôsob 

hodnotenia je rovnaký ako na úrovni kraja.   

 Členovia OHK na úrovni celoštátneho kola hodnotia práce a dostupné veci (prílohy), vo výsledku 

hodnotia aj časť ústna obhajoba  práce:  

- organizátor krajského kola postúpi s výsledkovou listinou postupujúcich žiakov do celoštátneho 

kola mimo e-systému obdržané videá a prílohy na e-mailovú adresu  KCVČ Trenčín 

(prostredníctvom YouTube a p.)  

- diskusia k problematike na úrovni celoštátneho kola sa odporúča zrealizovať prostredníctvom 

sociálnych sietí a ponuky Microsoft Teams resp. Webex a p. Online pripojenie koordinuje príslušná 

Celoštátna odborná  komisia resp. realizátor. 

Na organizáciu technickej podpory celoštátneho kola sa odporúča zapojiť do procesov CVTI-ŠVS. 

 Každý člen OHK vypíše tabuľku hodnotenia, ktorú odovzdá predsedovi komisie svojho odboru – 

elektronicky, ktorý body spočíta a na jej základe určí poradie. Predseda výsledky postúpi 

celoštátnej odbornej komisii resp. organizátorovi KCVČ Trenčín. V prípade, že na prvých 3 

miestach sa vyskytne prípad rovnakého počtu bodov pri 2 prácach, predseda posúdi rovnosť 

bodov a rozhodne o poradí v diskusii s ďalšími členmi. 

 Výsledky celoštátneho kola – elektronicky sa spracujú od 1. po 3. miesto v poradí.   Všetky ostatné 

práce skončia na 4. mieste. Výsledky budú zverejnené na stránke ŠIOV.sk,  v termíne do 29. mája 

2021. Podľa možností sa vystavia diplomy, certifikáty v tlačovej forme a ďalšie ocenenia a rozpošlú 

sa poštou alebo sa podľa možností  aktuálnej situácie odovzdajú do rúk žiakom podľa pokynov 

celoštátnej odbornej  komisie. 
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2. Súťažné podmienky, hodnotenie vedomostí a zručností žiakov 

 Kritériá pre hodnotenie prác určila pre obmedzené možnosti celoštátna odborná komisia 
nasledovne: celkové hodnotenie práce je súčtom hodnotenia písomnej časti práce a ústnej 
obhajoby práce video prezentáciou, resp.  diskusie o problematike pred hodnotiacou komisiou 
z dôvodu dištančnej formy súťaže prostredníctvom sociálnych sietí.  

 Kritériá hodnotenia pre školský rok 2020/21 sú: odborná a obsahová úroveň  práce ( max.  15 
bodov),  použitie argumentácie a dôkazov (max. 10 bodov), formálna stránka práce, úroveň 
spracovania práce a dokumentácie, používanie  odbornej  terminológie (max. 10 bodov),  využitie 
práce (max. 10 bodov), ústna obhajoba a diskusia (max. 10 bodov), hodnotí sa obsah videa, nie 
kvalita jeho spracovania.   

3. Vzhľadom na skutočnosť, že počas otvorenia aktuálneho ročníka súťaže SOČ  platia obmedzenia 
fungovania škôl, ktoré v čase realizovania krajských kôl a celoštátnej prehliadky môžu byť neaktuálne 
(zrušené), súťaž sa môže z rozhodnutia Celoštátnej odbornej komisie a odborného gestora ŠIOV 
zrealizovať  tradičným spôsobom prezenčne podľa všeobecne platných metodických pokynov 
a Organizačného poriadku pre prezenčnú formu súťaže.    

 

 
                                                                                         Ing. Branislav Hadár  
               riaditeľ ŠIOV 
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CELOŠTÁTNA ODBORNÁ KOMISIA 
 

 

Predsedníčka ŠIOV, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava 

Ing. Vlasta PÚCHOVSKÁ 0911 469 690 

 vlasta.puchovska@siov.sk 

 

 
 

ČLENOVIA 

 

Nitriansky kraj 

Podpredsedníčka  

PaedDr. Anna SANDANUSOVÁ, Ph.D. Katedra zoológie a antropológie FPV UKF 

 Nábrežie Mládeže 91, 949 74 Nitra 

037/65 374 65, 037/64 087 12 

anna.sandanusova@gmail.com 

 

Bratislavský kraj 

Ing. Katarína SEKÁČOVÁ SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5 

 841 02 Bratislava  

 02/64 366 526, 02/64 364 863 

 k.sekacova@adlerka.sk 

 

Trnavský kraj 

Ing. Jozef SEDLAČKO Školské hospodárstvo, Rekreačná 12 

921 01 Piešťany 

 033/76 237 53 

sedlacko.jozef@centrum.sk 

 

Trenčiansky kraj 

Ing. Ľubica GRACÍKOVÁ Stredná priemyselná škola, Bzinská 11 

 915 01 Nové Mesto nad Váhom   

 032/74 651 11 

 lubica.gracikova@spsnmnv.sk 

 

 

 

mailto:vlasta.puchovska@siov.sk
mailto:anna.sandanusova@gmail.com
mailto:k.sekacova@adlerka.sk
mailto:sedlacko.jozef@centrum.sk
mailto:lubica.gracikova@spsnmnv.sk
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CELOŠTÁTNA ODBORNÁ KOMISIA 
 
 

Banskobystrický kraj 

Ing. Danka RAČKOVÁ SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 2193/17 

 960 01 Zvolen 

 0908 903 956 

 rdanka@pobox.sk 

 

Žilinský kraj 

Ing. Anna TRAUEROVÁ Okresný úrad – odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/33B 

 010 08 Žilina  

 041/73 358 86 

 anna.trauerova@minv.sk 

 

Košický kraj 

Ing. Tatiana HOFFMANNOVÁ SPŠ dopravná, Hlavná 113  

 040 01 Košice 

 055/72 770 11 

t.hoffmannova@gmail.com 

 

Prešovský kraj 

Mgr. Ján BENKO, PhD. Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 23 

080 79 Prešov 

 051/77 334 13, 0903 516 334 

janbenko@gmail.com

mailto:rdanka@pobox.sk
mailto:anna.trauerova@minv.sk
mailto:t.hoffmannova@gmail.com
mailto:janbenko@gmail.com
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REALIZAČNÝ TÍM 
 

 

 

PREDSEDA 
 

Mgr. Miriam Olešáková Krajské centrum voľného času v Trenčíne 

 
 

ČLENOVIA  
 

Žaneta Gavendová Krajské centrum voľného času v Trenčíne 

Ing. Katarína Bučková Krajské centrum voľného času v Trenčíne 

 

 

 

PARTNERI 
 
 

 
 

 Partnerom technickej podpory dištančnej formy: 
 
 Centrum vedecko-technických informácií SR – ŠVS Banská Bystrica 
 
 Mgr. Stanislav Slačka stanislav.slacka@svsbb.sk 

 

 Bc. Michal Prokaj  michal.prokaj@svsbb.sk

mailto:stanislav.slacka@svsbb.sk
mailto:michal.prokaj@svsbb.sk
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ZOZNAM ČLENOV ODBORNEJ HODNOTIACEJ KOMISIE SOČ 2021 
 
 

1. PROBLEMATIKA VOĽNÉHO ČASU 

 

Mgr. Stanislav Šturdík (TN) – predseda 

Krajské centrum voľného času 
Pod Sokolicami 14, Trenčín 
stanosturdik@gmail.com 

 
 

Ing. Henrieta Horniaková (KE) 

Stredná priemyselná škola dopravná  
Hlavná 113, Košice 
h.horniakova@gmail.com 
 

 

PaedDr. Iveta Haganová (PO) 
Stredná odborná škola služieb 
Košická 20, Prešov 
ivetahagan@gmail.com 

 

 
 

2. MATEMATIKA, FYZIKA 

 

Mgr. Marta Bezáková (TN) – predseda 

Krajské centrum voľného času 

Pod Sokolicami 14, Trenčín 

marta.bezakova@gmail.com 

 
 

PaedDr. Alžbeta Horáková (NR) 
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského  
Piaristická 6, Nitra 
horakova.betka@gmail.com 
 
 
RNDr. Ľubomír Mucha (KE) 

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže 

Strojárenská 3, Košice 
lubomir.mucha@gmail.com 

mailto:stanosturdik@gmail.com
mailto:h.horniakova@gmail.com
mailto:ivetahagan@gmail.com
mailto:marta.bezakova@gmail.com
mailto:horakova.betka@gmail.com
mailto:lubomir.mucha@gmail.
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ZOZNAM ČLENOV ODBORNEJ HODNOTIACEJ KOMISIE SOČ 2021 
 

3. CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. BIOLÓGIA 

  
 

Mgr. Jana Tkáčová (PO) – predseda 

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 

Duklianska 16, Prešov 
janatkacova@gmail.com 

janatkacova@zsgmikpresov.sk 

 

 
PaedDr. Michaela Zenková (TN) 
 Gymnázium M. R. Štefánika 

 Športová 41, Nové Mesto nad Váhom 

 michaela.zenkova@iedu.sk 

 

 
PaedDr. Martina Bažaličková (NR) 

Spojená katolícka škola, o.z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Farská 19, Nitra 
martina.bazalickova@centrum.sk

 RNDr. Monika Gregušová (NR) – predseda 

 Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského     

 Piaristická 6, Nitra  

           monikagregusova6@gmail.com 

 

 
 Ing. Iveta Jakubcová (TT)  
 Stredná odborná škola záhradnícka   
 Brezová 2, Piešťany    
 iveta.jakubcova@gmail.com 

 
 

 PaedDr. Monika Ružeková, PhD. (BA) 

 Štátna školská inšpekcia   

 Staré Grunty 52, Bratislava 
 monikaruz@gmail.com 

mailto:janatkacova@gmail.com
mailto:michaela.zenkova@iedu.sk
mailto:martina.bazalickova@centrum.sk
mailto:monikagregusova6@gmail.com
mailto:iveta.jakubcova@gmail.com
mailto:monikaruz@gmail.
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ZOZNAM ČLENOV ODBORNEJ HODNOTIACEJ KOMISIE SOČ 2021 
 
 

5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, GEOGRAFIA, GEOLÓGIA 

 
RNDr. Tibor Madleňák, PhD. (BB) – predseda 

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied 
Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie 
Tajovského 40, Banská Bystrica 
tibor.madlenak@umb.sk 

 
 

PaedDr. Marta Kvasňovská (NR)  

Spojená katolícka škola, o.z. Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda 
Farská 19, Nitra 
mkvasnovska@gmail.com 
 

 

RNDr. Ivan Ružek, PhD. (BA) 

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoekológie 

Mlynská dolina 1, Bratislava  

ruzek@fns.uniba.sk 

 

 

6. ZDRAVOTNÍCTVO A FARMAKOLÓGIA 

 
doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. (BB) – predseda 
Slovenská zdravotnícka univerzita 
Fakulta zdravotníctva 
Sládkovičova 21, Banská Bystrica 
tatiana.rapcikova@szu.sk 
 
 

PaedDr. Darina Hanáková, MPH. (TT)  

Stredná zdravotnícka škola 
Daxnerova 6, Trnava 
darinahanak@centrum.sk 

 

 

PaedDr. Iveta Ježová (NR) 

Gymnázium 

M.R. Štefánika 16, Nové Zámky 

iveta.jezova@gmail.com 

mailto:tibor.madlenak@umb.sk
mailto:mkvasnovska@gmail.com
mailto:ruzek@nic.fns.uniba.sk
mailto:tatiana.rapcikova@szu.sk
mailto:darinahanak@centrum.sk
mailto:iveta.jezova@gmail.com
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ZOZNAM ČLENOV ODBORNEJ HODNOTIACEJ KOMISIE SOČ 2020 
 

 

7. PÔDOHOSPODÁRSTVO (POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO) 

 
Ing. Ján Lazar (ZA) – predseda 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb  

na vidieku 
Predmestská 82, Žilina 
lazarjan@zoznam.com 
 
 

Ing. Katarína Pekárová (TN)  

Obchodná akadémia 
F. Madvu 2, Prievidza 
111katka.pekarova@gmail.com 
 

 

Ing. Eva Stručková (TT) 

Stredná odborná škola záhradnícka 
Brezová 2, Piešťany 
struckova@centrum.sk 

 

 
 

8. HOTELIERSTVO, GASTRONÓMIA, CESTOVNÝ RUCH 

 

Ing. Elena Šándorová (BA) - predseda 
Stredná odborná škola chemická 

Vlčie hrdlo 50, Bratislava 

sandorovaelena@gmail.com 

 

 

Ing. Ladislav Blaškovič (TT)  

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 
Stromová 34, Piešťany 
blaskovic.ladislav@gmail.com 

 
 

Ing. Jana Kočárová (PO)  
Stredná odborná škola podnikania 
Masarykova 24, Prešov  
jkocarova@gmail.com 
kocarova@sospodnikania.sk 

mailto:lazarjan@zoznam.com
mailto:111katka.pekarova@
mailto:struckova@centrum.sk
mailto:sandorovaelena@gmail.com
mailto:blaskovic.ladislav@gmail.com
mailto:jkocarova@gmail.com
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ZOZNAM ČLENOV ODBORNEJ HODNOTIACEJ KOMISIE SOČ 2021 
 

9. STROJÁRSTVO, HUTNÍCTVO, DOPRAVA 

 

Ing. Iveta Ďurašová (KE) – predseda 
Stredná priemyselná škola technická 

Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 
ivetadurasova@gmail.com 

 
 

Ing. Jana Sláviková (TN) 

Stredná priemyselná škola 

Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 
jana.slavikova@spsnmnv.sk 

 
 

Ing. Ladislav Mišík, PhD. (PO) 

Spojená škola 

Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 
ladislav.misik@gmail.com 

 

 

10. STAVEBNÍCTVO , GEODÉZIA, KARTOGRAFIA 

 
Ing. Katarína Kmetzová (NR) – predseda 
Stredná priemyselná škola stavebná  
Cabajská 4, Nitra  
kmetzova.k@gmail.com 

 
 

Ing. Zuzana Mištinová (TT)  

Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča 

Lomonosova 7, Trnava 
z.mistinova@gmail.com 

 
 

Ing. Viliam Wesserle (ZA) 
Stredná priemyselná škola stavebná  

Veľká okružná 25, Žilina  

wesserle@spssza.sk

mailto:ivetadurasova@gmail.com
mailto:jana.slavikova@spsnmnv.sk
mailto:kmetzova.k@gmail.com
mailto:z.mistinova@gmail.com
mailto:wesserle@spssza.sk
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ZOZNAM ČLENOV ODBORNEJ HODNOTIACEJ KOMISIE SOČ 2021 
 

11. INFORMATIKA 

 

Ing. Ján Motešický (PO) – predseda 

Gymnázium Cyrila Daxnera 

Ul. Dr. C. Draxnera 88/3, Vranov nad Topľou 
jmotesicky@gmail.com 

 
 

Ing. Daniel Adamko, PhD. (BA) 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

K. Adlera 5, Bratislava 

daniel.adamko@adlerka.sk 
 
 

Mgr. Zuzana Oravcová (TT)  

Stredná priemyselná škola technická 

Komenského 1, Trnava  

kzn@centrum.sk 
 
 
 

 

 12. ELEKTRONIKA A HARDWARE 

 

Ing. Milan Duroška (TN) – predseda 

Stredná odborná škola  

Športová 675, Stará Turá  

milan.duroska@sosst.tsk.sk 

 

 
Ing. Juraj Žatko (BB) 

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 
Hurbanova 6, Banská Bystrica  

zatko@spsjm.sk 

 

 

Ing. Ondrej Kováč, PhD. (KE)  

Technická univerzita  

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Letná 9, Košice 
endorakos@gmail.com 

mailto:jmotesicky@gmail.com
mailto:daniel.adamko@adlerka.sk
mailto:kzn@centrum.sk
mailto:milan.duroska@sosst.tsk.sk
mailto:zatko@spsjm.sk
mailto:endorakos@gmail.com
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ZOZNAM ČLENOV ODBORNEJ HODNOTIACEJ KOMISIE SOČ 2021 
 

 

13. HISTÓRIA, FILOZOFIA, PRÁVNE VEDY 

 
Mgr. Henrich Hrehor, PhD. (KE) –- predseda 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta  

Katedra histórie 

Šrobárova 2, Košice  

henrich.hrehor@centrum.sk 

 

 

PaedDr. Adriena Medzihorská (NR)  

Gymnázium 

M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 
med4@post.sk 

 
 

PhDr. Alica Virdzeková (ZA) 

Gymnázium 

Varšavská cesta 1, Žilina 
100alickav@gmail.com 

 
 

14. TVORBA UČEBNÝCH POMÔCOK, DIDAKTICKÉ TECHNOLÓGIE 

 
Mgr. Marcela Chovancová, PhD. (BA) – predseda 

Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta 
Katedra fyzikálnej chémie liečiv 
Ulica odbojárov 10, Bratislava 
marcela.chovancova@uniba.sk 
 
 

Ing. Marek Rybár (BB)  

Stredná odborná škola 
Bystrická 4, Žarnovica 
zpv@soszc.eu 

 
 

Ing. Jana Forgácsová (TN) 

Obchodná akadémia 

Jesenského 259/6, Považská Bystrica 
janka.forgacsova@gmail.com 

 

mailto:henrich.hrehor@centrum.sk
mailto:med4@post.sk
mailto:100alickav@gmail.com
mailto:marcela.chovancova@uniba.sk
mailto:zpv@soszc.eu
mailto:janka.forgacsova@gmail.com
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ZOZNAM ČLENOV ODBORNEJ HODNOTIACEJ KOMISIE SOČ 2021 
 

 

15. EKONOMIKA A RIADENIE 

 
Ing. Zdenka Kovalčíková (BA) – predseda 
zkovalcikovazk@gmail.com 
 
 

Ing. Mária Hrušková (ZA)  

Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Ul. 17. novembra 2579, Čadca 
h.maja@post.sk 

 
 

Ing. Michaela Sirková, PhD. MBA (PO) 

Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu 

Katedra manažmentu 
Konštantínova 16, Prešov 
michaela.sirkova@gmail.com 

 
 

16. TEÓRIA KULTÚRY, UMENIE, UMELECKÁ, ODEVNÁ TVORBA 

 

Ing. Vladimíra Siváková (TN) – predseda 

Spojená škola 

I. Krasku 491, Púchov 

vlasi73@gmail.com 

 
 

Mgr. Svetlana Mytyzeková (BB) 

SOŠ hotelových služieb a obchodu 

Jabloňová 1351, Zvolen 
mytyzekova@centrum.sk 

 
 

Mgr. Františka Féherová (KE) 

Gymnázium Štefana Moysesa 

Školská 13, Moldava nad Bodvou    

ffeherka1@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:zkovalcikovazk@gmail.com
mailto:h.maja@post.sk
mailto:michaela.sirkova@gmail.com
mailto:vlasi73@gmail.com
mailto:mytyzekova@centrum.sk
mailto:ffeherka1@gmail.com
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Mgr. Ján Angelovič (PO) 

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 
jangelovic@centrum.sk 

 

 

17. PEDAGOGIKA, PSYCHOLÓGIA, SOCIOLÓGIA 

 
PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. (BB) – predseda 
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta 
Katedra psychológie  
Národná 12, Banská Bystrica 
jana.stehlikova@umb.sk 
 
 

Mgr. Zuzana Vatrtová (TT)  

Gymnázium Jána Baltazára Magina  

Beňovského 358/100, Vrbové 
vatra@post.sk 
 

 

Mgr. Ľubica Sotáková (KE)  

Stredná športová škola  

Trieda SNP 104, Košice  

lubicas@atlas.cz

mailto:jangelovic@centrum.sk
mailto:jana.stehlikova@umb.
mailto:vatra@post.
mailto:lubicas@atlas.cz
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HISTÓRIA CELOŠTÁTNYCH PREHLIADOK SOČ 
 

 

Československá SOČ 

Ročník Rok Mesto 
1. 1979 Nový Jičín 
2. 1980 Banská Bystrica 

3. 1981 Znojmo 

4. 1982 Trenčín 

5. 1983 Kroměříž 

6. 1984 Nitra 

7. 1985 Olomouc 

8. 1986 Žilina 

9. 1987 Ústí nad Labem 

10. 1988 Prešov 

11. 1989 Zlín 

12. 1990 Stará Turá 

13. 1991 Pardubice 

14. 1992 Tvrdošín 

15. 1993 Jihlava 

 
  Slovenská SOČ 

Ročník Rok Mesto 
16.   1994 Dubnica nad Váhom 
SPŠ Obrancov mieru 343/1, riaditeľ: Ing. Pavol Bagin 

 
17.  1995 Svit 
ZSŠ, Štefánikova 39, riaditeľ: Miloš Čičmanec 

 
18.   1996 Piešťany 

SOŠ záhradnícka, Brezová 2, riaditeľka: Ing. Eva Stručková 

 
19.   1997 Bratislava 

ZSŠ chemická, Račianska 78, riaditeľka: Zdenka Tamášová 

 
20.   1998 Humenné 

Gymnázium Arm. Gen. L. Svobodu, riaditeľ: PaedDr. Ivan Pajtaš 

 
21.   1999 Nitra 

Stredná poľnohospodárska škola, Drážovská 14, riaditeľ: Ing. Jozef Cíbik, CSc. 

 
22.   2000 Martin 

SPŠ, Novomestského 5/24, riaditeľ: Ing. Jozef Jurica, CSc. 
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HISTÓRIA CELOŠTÁTNYCH PREHLIADOK SOČ 
 

 

23.   2001 Zvolen 

ZSŠ drevárska, Lučenecká cesta 2193, riaditeľ: Mgr. Jozef Hazlinger 

 
24.   2002 Košice 

SOU dopravné, Moldavská cesta 2, riaditeľ: Ing. Jozef Eperješi  

SOU pôšt a telekomunikácií, r. SNP 104, riaditeľ: Ing. Ján Knutelský 

 
25.   2003 Dubnica nad Váhom 

SOU strojárske a elektrotechnické, Ľ. Štúra 1, riaditeľ: Ing. Vladimír Figel 

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 3434/1, riaditeľ: Ing. Pavol Bagin 

 
26.   2004 Piešťany 

Stredná záhradnícka škola, Brezová 2, riaditeľka: Ing. Eva Stručková 

 
27.   2005 Kežmarok 

Hotelová akadémia O. Brucknera, MUDr. Alexandra 29, riaditeľka: Mgr. Sylvia Holopová 

 
28.   2006 Modra 

Stredná vinársko-ovocinárska škola, Kostolná 3, riaditeľ: Mgr. Slavomír Zoch 

Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, riaditeľka: Mgr. Jarmila Bachanová 

Stredné odborné učilište lesnícke, Okružná 3194, riaditeľ: Mgr. Juraj Peržo 

 
29.   2007 Nové Zámky 

Gymnázium, M.R. Štefánika 16, riaditeľ: Milan Holota 

SOU stavebné, Nitrianska cesta 61, riaditeľ: Ing. Štefan Száraz 

Stredná zdravotnícka škola, Pod Kalváriou 12, riaditeľka: RNDr. Darina Karvajová 

 
30.    2008 Zvolen 

Združená stredná škola služieb, Jabloňová 1351, riaditeľka: Mgr. Alžbeta Staníková 

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolovská 911/94, riaditeľ: Mgr. Viliam Frič 

Domov mládeže, J. Švermu 1736/14, riaditeľka: Katarína Fričová 

 
31.   2009 Liptovský Hrádok 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, riaditeľ: Ing. Milan Daniš 

 
32.   2010 Košice 

Stredná odborná škola železničná, riaditeľ: RNDr. Vladimír Korček 

a Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií 
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HISTÓRIA CELOŠTÁTNYCH PREHLIADOK SOČ 
 

 

33.   2011 Trenčín 

Stredná odborná škola stavebná E. Belluša, riaditeľ: Ing. Ivan Trnka 

 
34.   2012 Piešťany 

Hotelová akadémia Ľ. Wintera, riaditeľka: Mgr. Elena Grúňová 

 
35.   2013 Nové Zámky 

Stredná odborná škola SzKI, riaditeľ: Ing. Štefan Száraz 

Stredná zdravotnícka škola EK, riaditeľka: RNDr. Darina Karvajová, MPH 

 
36.   2014 Stará Ľubovňa 

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, riaditeľ: PaedDr. Vladimír Buvalič 

 
37.   2015 Piešťany 

Hotelová akadémia Ľ. Wintera, riaditeľ: Ing. Ladislav Blaškovič 

 
38.   2016 Bratislava 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera 5, riaditeľ: Ing. Daniel Adamko, PhD. 

 
39.   2017 Banská Bystrica 

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, riaditeľ: Ing. Kamila Kordík 

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, riaditeľ: Ing. Pavel Fiľo 

 
40.   2018 Žilina 

Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum, Univerzitná 8215/1 

rektor: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., riaditeľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. 

 
41.    2019 Košice 

SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, riaditeľka: RNDr. Jana Vargová 
 
 

   42.    2020 Trenčín – dištančne 
   Krajské centrum voľného času v Trenčíne, Pod Sokolicami 14, riaditeľka: PaedDr. Renáta Bieliková 
   Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, riaditeľka: Ing. Martina Knappová 
 
  43.  2021 Trenčín – dištančne  
   Krajské centrum voľného času v Trenčíne, Pod Sokolicami 14, riaditeľka: PaedDr. Renáta Bieliková 
   Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, riaditeľka: Ing. Martina Knappová 
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TRENČÍN / LAUGARICIO 
 

 

 
Centrum Považia, mesto Trenčín, rozkladajúce sa pod slávnym 

Trenčianskym hradom je nielen mestom s bohatou históriou, ale aj 

rozmanitou prítomnosťou a tesnými väzbami k susednému územiu 

Moravy a Čiech. 

Dnešný Trenčín s 57 000  obyvateľov je sídlom okresu a kraja a patrí 

medzi najvýznamnejšie mestá Slovenska s bohatým kultúrnym a  

spoločenským životom, ktorému napomáha aj existencia Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka. Medzi podujatia, ktoré do Trenčína privádzajú 

najviac návštevníkov, patria kultúrne pamiatky a osobitý kolorit mesta, výlety do okolia – napr. kúpele 

Trenčianske Teplice a tiež letný hudobný festival Pohoda. 

 
HISTÓRIA 
 

Nápis na strmej stene trenčianskej hradnej skaly, ktorý 

potvrdzuje prítomnosť rímskych legionárov na tomto území, 

vytesali na pamiatku víťazstva nad Kvádmi v roku 179.  

Prvá písomná zmienka o osade ležiacej pod mohutným 

hradom a pri starej obchodnej ceste pochádza z roku 1111. Osada 

sa však najrýchlejšie rozvíjala v období panovania Matúša Čáka, 

ktorý sa stal vládcom takmer celého územia dnešného Slovenska.  V 

stredoveku Trenčín získal rôzne výsady a práva. Kráľ Žigmund 

Luxemburský ho v roku 1412 povýšil na slobodné kráľovské mesto s 

rovnakými právami, aké v tom čase užívali napríklad obyvatelia 

Budína. 

 V druhej polovici 19. storočia sa Trenčín stal významným obchodným a priemyselným centrom 

stredného Považia, pričom v tom čase sa dokončilo aj železničné spojenie so Žilinou. V druhej polovici 20. 

storočia sa rozvíjal predovšetkým odevný, potravinársky a strojársky priemysel a neskôr sa v meste začalo 

presadzovať aj výstavníctvo. Po roku 1989 opäť ožilo historické jadro mesta a prevažná časť historických 

pamiatok bola zrekonštruovaná.  

 
PAMIATKY 
 
 Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. Rímska 

vojenská osada Laugaricio je najsevernejším dokladom expanzie rímskych légií cisára Marca Aurélia v 

oblasti strednej Európy. Nápis na strmej stene trenčianskej hradnej skaly vytesaný na pamiatku víťazstva 

nad Kvádmi  je dnes návštevníkom prístupný z preskleného výklenku Hotela Elizabeth.  

 Dominantou mesta a celého Považia je Trenčiansky hrad, v ktorom sa počas roka organizujú rôzne 

koncerty, stredoveké hry a atraktívne nočné prehliadky. Hrad preslávil najmä jeho najmocnejší majiteľ 

Matúš Čák Trenčiansky, nazývaný aj „Pán Váhu a Tatier“. Azda najznámejšia je 80 m hlboká Studňa lásky 

a nadväzujúca na ňu povesť o Omarovi a Fatime. 
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TRENČÍN / LAUGARICIO 
 

 

 

Medzi hradom a centrom mesta sa na plošine svahu nachádza 

opevnený areál nazývaný Mariánska hora. Jeho súčasťou je 

kostol, od ktorého možno zostúpiť do centra po krytom 

drevenom schodisku postavenom v roku 1568.  

Piaristický kláštor a kostol na Mierovom námestí v centre 

mesta vybudovali v 17. storočí v štýle raného baroka. V 

kláštore sa konajú v lete koncerty klasickej hudby. 

Mestská veža ponúka pekný výhľad na všetky dominanty 

mesta vrátane populárnej fontány so sochou vodníka na 

Štúrovom námestí a židovskej synagógy s orientálnym 

nádychom. 

 
 Želáme Vám krásne chvíle prežité v Trenčíne. 
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 KRAJSKÉ  CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V TRENČÍNE 

POD  SOKOLICAMI 14, TRENČÍN 
 

 
Krajské centrum voľného času v Trenčíne (ďalej KCVČ) bolo zriadené na základe 

Zriaďovateľskej listiny vydanej  Krajským úradom v  Trenčíne dňa 03.08.1998.   

Od 01.07.2002 sa stáva KCVČ špecializovaným školským zariadením v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja rozšíreným o Regionálne centrum 

mládeže. 

 

V posledných rokoch prešlo KCVČ transformáciou, ktorá je a zostane otvoreným 

procesom. V našej práci sa snúbia vedomosti, vzdelávanie, praktické zručnosti a voľno časové aktivity. Naša 

činnosť je relevantná v rámci dvoch rozvojových dokumentov Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

regionálnej úrovni – „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji 

na roky 2013 – 2020“  a na národnej úrovni  „Koncepcie rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom 

samosprávnom  kraji do roku 2020“.  Vypracované sú nové koncepcie platné na ďalšie roky, na ktorých 

tvorbe sa KCVČ aktívne podieľa prostredníctvom Regionálneho centra mládeže, ktoré je súčasťou KCVČ.  

V súčasnej dobe čelíme pandémii  koronavírusu a jeho mutáciám na celom svete. Komplikuje nám všetky 

oblasti vrátane aj nášho školského života. KCVČ ako prvé zorganizovalo dištančnou formou celoštátne kolo 

Stredoškolskej odbornej činnosti už dvakrát po sebe. 

 

 Deti a mládež majú špecifické potreby, ktoré je potrebné brať do úvahy v procese ich prípravy pre 

spoločenský a pracovný život. Patria k najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti a zároveň sú cenným 

zdrojom jej rozvoja. Kľúčové oblasti rozvoja práce s mládežou sú rozčlenené do desiatich tematických 

oblastí: 1. Vzdelávanie 2. Zamestnanosť 3. Tvorivosť a podnikavosť 4. Participácia 5. Mládež a svet 6. 

Zdravie a zdravý životný štýl 7. Ochrana životného prostredia 8. Sociálne začlenenie 9. Dobrovoľníctvo 10. 

Práca s mládežou. 

 

 Vo všeobecnosti je predmetom činnosti práca s talentovanou mládežou mimo školy a rodiny 

a mládežnícka politika rôznych úrovní v kraji, na Slovensku a aj mimo neho. KCVČ sa dlhodobo venuje 

organizácii súťaží po úroveň krajských kôl v plnom rozsahu ale i kôl celoštátnych v niektorých oblastiach 

športu a vedomostných súťaží, ktoré vyhlasuje  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

Trenčiansky samosprávny kraj, Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenská asociácia športu na 

školách. Veľmi úspešne spolupracujeme s Okresným úradom – odborom školstva v Trenčíne, IUVENTou – 

Slovenským inštitútom mládeže, so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Trenčíne, 

 Trenčianskou  univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Vysokou školou 

DTI – Dubnickým technologickým inštitútom v Dubnici nad Váhom v rámci odbornej výchovy a  Rotary 

klubom v Trenčíne. Partnerom v našej činnosti je aj Republiková únia zamestnávateľov Slovenska, 

Výstavisko Expo Center Trenčíne a športový klub ŠK 1.FBC Trenčín. 

  

 Na základe podpísaného Memoranda o spolupráci a poverenia TSK sme sa pustili do projektu 

zriadenia Regionálnej hokejovej akadémie v module „Testovanie a vzdelávanie“ v spolupráci s Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne. Pred tromi rokmi sme sa stali členmi 

Slovenskej obchodnej a  priemyselnej komory (ďalej SOPK), ktorá   podľa  svojich  stanov  umožňuje členský 
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KRAJSKÉ  CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V TRENČÍNE 

POD  SOKOLICAMI 14, TRENČÍN 
 

  

vstup školám a aj školským zariadeniam. Sme zatiaľ jediné školské zariadenie na Slovensku, ktoré je platným  

členom SOPK. Dôvodom je ešte lepšia spolupráca s podnikateľskými subjektmi. Náš vstup za člena SOPK je 

preverený desaťročnou vzájomne efektívnou a veľmi korektnou spoluprácou.  V rámci Regionálneho centra 

mládeže (ďalej RCM) veľmi úzko spolupracujeme so zriaďovateľom – TSK a primátormi a starostami miest 

a obcí na území kraja. 
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ EMILA BELLUŠA V TRENČÍNE 

STANIČNÁ 4, TRENČÍN 
 

 
Stredná priemyselná škola stavebná E. Belluša v Trenčíne za 

celé svoje obdobie existencie vychovala takmer 6600 

kvalifikovaných odborníkov v študijných a učebných 

odboroch. Škola je zameraná na stavebníctvo a geodéziu. 

Naši študenti od vzniku školy nepretržite pomáhajú mestu, okresu, kraju aj mestám mimo náš Trenčiansky 

región.  

 Môžeme sa pochváliť veľkými zmenami, ktoré nás oprávňujú niesť titul „Škola nových technológií“.  

 V rokoch 2016 – 2018 budova školy prešla kompletnou rekonštrukciou cez Európske fondy v rámci 

projektu OP Kvalita životného prostredia v hodnote cca 2,7 mil. eur. Budove sa  zlepšila energetická 

náročnosť, škola disponuje najmodernejšími technológiami ako sú  rekuperácia,  fotovoltaické zariadenie 

a solárny systém.   

 Od roku 2015 je na škole zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo. Na 

jeho realizáciu a vylepšenie podmienok na vzdelávanie našich žiakov boli použité finančné prostriedky vo 

výške cca 0,5 mil. eur z Európskych fondov z programu IROP. Realizácia nových dielní prebehla v  školskom 

roku 2018/2019 a prostredníctvom finančných  zdrojov sme zabezpečili moderné vybavenie dielní pre 

stolárov a inštalatérov, moderné učebné pomôcky pre geodetov a vybavili sme laboratórium pre 

testovanie stavebných materiálov. Veľmi sa tešíme, že sa skvalitnili podmienky štúdia na našej škole.  

  

 V súčasnosti máme na  škole 16 tried a 402 žiakov. 

V tomto období zaznamenávame aj napriek poklesu záujmu 

mladých ľudí o remeslá na našej škole výrazný nárast 

záujemcov nielen o študijné, ale aj učebné odbory. Snažíme 

sa pôsobiť naďalej ako subjekt, ktorý pomáha mestu, 

zriaďovateľovi ako aj partnerským školám. Pracujeme 

s našimi študentmi na rôznych projektoch vrátane 

spolupráce s firmami s nadregionálnou pôsobnosťou. 

Podpísaním Memoranda o spolupráci sa nám otvorili ďalšie možnosti spolupráce nielen v Trenčíne, ale aj 

jeho okolí. 

 Škola disponuje so stabilizovaným pedagogickým zborom a majstrami odbornej výchovy. 

Pedagogický   zbor tvoria  plne   kvalifikovaní    pedagógovia, ktorí   spĺňajú   požiadavky    odbornej 

spôsobilosti. Pružne reagujeme na požiadavky jednotlivých vzdelávacích aktivít, ako aj na požiadavky 

stavovských organizácií a zamestnávateľov. 

V súčasnosti ponúkame výchovu a odborné vzdelávanie v nasledujúcich učebných a študijných odboroch: 

 

študijné odbory 

 staviteľstvo 

- zameranie architektúra a interiérový dizajn  

- zameranie krajinná a záhradná architektúra 

 geodézia, kartografia a kataster 

 technické a informačné služby v stavebníctve 
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učebné odbory 

 stolár 

 inštalatér 

nadstavbové odbory 

 stavebníctvo 

 drevárska a nábytkárska výroba 

 

 Sme zapojení do systému duálneho vzdelávania od školského roka 2016/2017, kde máme aktuálne 

podpísaných 12 zmlúv s regionálnymi zamestnávateľmi a v duálnom systéme sa vzdeláva 11 žiakov. 

 SPŠ stavebná Emila Belluša v Trenčíne oslávi v septembri 2021 významné jubileum - 60 rokov svojej 

existencie. Za necelých 60 rokov si škola budovala svoj kredit a podarilo sa jej zaujať  veľmi dobré 

postavenie medzi priemyselnými a odbornými školami v našom regióne. Sme inštitúciou, ktorá disponuje 

moderným a otvoreným prístupom ku žiakom, rodičom, zamestnávateľom, sociálnym partnerom,  ako aj 

k širokej odbornej a ostatnej verejnosti. Ponúkame vzdelávací systém, ktorý sa prispôsobuje spoločenským 

potrebám odbornej verejnosti, ako aj potrebám moderného vzdelávacieho inštitútu. 
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ORGANIZAČNÝ, FINANČNÝ A METODICKÝ GARANT 
 
 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

 Bellova 54/a, 837 63 Bratislava 
 

http://www.siov.sk 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Branislav Hadár  

riaditeľ ŠIOV 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odbor podpory smerovania mládeže 
 

Mobil: 0911 469 690 
 
 

Ing. Vlasta Púchovská 

E-mail: vlasta.puchovska@siov.sk  
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