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BRATISLAVSKÝ KRAJ 

 
Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo dištančnou formou, online pomocou aplikácie MS Teams. 
Organizátorom bola SPŠ elektrotechnická, Ul. Karola Adlera 5, Bratislava. 
 
Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 23 
 
Typ školy Rok predchádzajúci 2020 Rok aktuálny 2021 

Z toho gymnázií 11 12 

SOŠ 14 11 

Konzervatóriá 0 0 

Spolu školy 25 23 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 06, 17, 04 17, 06, 11 

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

Najaktívnejšie školy 1.Spojená škola-gymnázium 
Tilgnerova 14, BA, 

2.SPŠE, K. Adlera 5, BA, 
3. Gymnázium Malacky, 1. 

mája 8 

1.Spojená škola-gymnázium 
Tilgnerova 14, BA, 

2. Gymnázium Malacky, 1. 
mája 8 

3.SPŠE, K. Adlera 5, BA, 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

98 104 

Počet súťažiacich v krajskom kole 117 114 

Súťažné odbory 17 15 

Členov OHK 42 42 

 
 
Program:  
Dátum:  25. a 26. 3. 2021  
 
 

Zhodnotenie krajskej prehliadky:  
Tento rok sa Krajská prehliadka SOČ konala dištančnou formou. Obhajoby súťažných prác boli 
realizované online v rámci odborov pomocou platformy MS Teams. 
Vzhľadom na malý počet prác boli odbory 09 a 10 spojené a hodnotiaca komisia bola vytvorená pre 
2 príbuzné odbory. Dva odbory 07 a 08 nemali práce. 
Členom OHK sme poslali mail s oznamom o uskutočnení KK SOČ online formou. S predsedami 
jednotlivých OHK sme uskutočnili týždeň pred KK SOČ online stretnutie, kde sme im vysvetlili 
priebeh 43. kola SOČ v bratislavskom kraji. Práce budú hodnotiť na základe dokumentácie vloženej do 
elektronickej prihlášky, 5 minútovej prezentácie a následne 3-minútových otázok položených výlučne členmi 
OHK, ktoré prebehnú online pomocou aplikácie MS Teams. 
Dva dni pred obhajobami si členovia OHK a všetci súťažiaci v danom odbore urobili skúšobné stretnutie 
a vysvetlili si ako a v akom poradí budú prebiehať obhajoby. 
Všetky obhajoby v jednotlivých komisiách prebehli v dňoch 25. a 26. 3. 2021 bez komplikácií.  

Členovia OHK dostali hodnotiacu tabuľku s kritériami hodnotenia. Predsedovia OHK nám po 
obhajobách poslali (do 26. 3. 2021) vyplnenú tabuľku so súťažiacimi umiestnenými na prvých 3 
miestach. Účastníci na prvom a druhom mieste postúpili do Celoštátneho kola SOČ. 
30. 3. 2021 sme na stránke www.adlerka.sk zverejnili výsledkovú listinu Krajskej prehiadky SOČ. 
Prvé, druhé a tretie miesto bolo ocenené diplomom a darčekovými poukážkami, ktoré boli zaslané spolu 
s certifikátmi poštou školám, ktoré žiaci navštevujú. 

http://www.adlerka.sk/
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31. 3. 2021 sme mali online vyhodnocovaciu poradu, kde každý predseda zhodnotil 
priebeh obhajob v jeho odbore. Všetci veľmi ocenili, že tento rok nebola SOČ-ka tak ako minulý rok (bez 
obhajob) a ŠIOV sa postaral o online priebeh súťaže, za čo Ing. Vlaste Púchovskej patrí veľká vďaka. 
            
          Ing. Katarína Sekáčová 
                                                                                                           predsedníčka KK SOČ, BA 
 

 
 
 

TRNAVSKÝ KRAJ 
 
Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo dištančnou formou, online pomocou aplikácie MS Teams. 
Organizátorom bolo  Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany 
 
 Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 20 
 
 
Typ školy Rok predchádzajúci 2020 Rok aktuálny 2021 

Z toho gymnázií 6 6 

SOŠ 12 14 

Konzervatóriá 0 0 

Spolu školy 18 20 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 15,12 1,11,15,17 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 2,16,10 3,7,10,13 

Najaktívnejšie školy SPŠE Trnava, SPŠD Trnava SPŠT Trnava, SPŠD Trnava, 
Gymnázium Hlohovec, 

Vrbové 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

74 86 

Počet súťažiacich v krajskom kole 91 98 

Súťažné odbory 17 16 

Komisie 13 13 

Členov OHK 39 39 

 
 
Program:  
Dátum: 26. 3. 2021  
 
 
Zhodnotenie krajskej prehliadky:  
Krajské kolo SOČ prebehlo v dobrej pracovnej atmosfére, väčšina študentov nemala problémy 
pripojiť sa a obhájiť svoju prácu. Šiestim študentom sa to nepodarilo aj napriek tomu, že prebehli 
skúšobné pripojenia. Najviac prác 13 bolo v odbore 17, prvý krát sme nemali žiadnu prácu v odbore 
10 – Stavebníctvo, najaktívnejšia škola SPŠ technická Trnava prezentovala 18 prác, SPŠ dopravná 
Trnava 12 prác, Gymnázium Hlohovec 11 prác. 
 
Problémy mali niektorí členovia odborných hodnotiacich komisií s heslami  a ich funkčnosťou, čo sa 
nakoniec podarilo odstrániť a mali  dostatočný časový priestor na posúdenie prác. Najviac 



 
 

Vyhodnotenie 43. ročníka krajskej prehliadky  
Stredoškolskej odbornej činnosti - dištančne 

 
 

problémov bolo s preklápaním prác metodikmi škôl do krajského kola. K tomu 
musíme prijať adekvátne opatrenia, aby sa to pre ďalšie ročníky nestávalo. 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Jozef Sedlačko 
                                                                                                  predseda KK SOČ, TT 
          

 
NITRIANSKY KRAJ 

 
 
Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo dištančnou formou, online pomocou aplikácie MS Teams. 
Organizátorom bola Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra  
 
 Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 39 
 
 
Typ školy Rok predchádzajúci 2020 Rok aktuálny 2021 

Z toho gymnázií 8 7 

SOŠ 30 27 

Konzervatóriá 5 5 

Spolu školy 43 39 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 17 17 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 7 8 

Najaktívnejšie školy Piaristické gymnázium Nitra Piaristické gymnázium Nitra 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

161 108 

Počet súťažiacich v krajskom kole 276 182 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 17 17 

Členov OHK 51 51 

 
Program:  
Dátum: 24. 3. 2021 
 
Zhodnotenie krajskej prehliadky:  
On – line obhajoba práce závisí od kvality internetového pripojenia. Žiaľ v niektorých prípadoch 
slabú kvalitu pripojenia mali nielen študenti, ale v 1 prípade aj odborná hodnotiaca komisia. 
Vypadávanie internetu, „sekanie“ prezentácie aj obhajoby na súťažiacich pôsobili stresujúco. 
Komisie v mnohých prípadoch nevedeli objektívne posúdiť, nakoľko samostatne súťažiaci 
argumentuje a reaguje na otázky komisie. Napriek tomu, že po skončení obhajob bola v každej 
komisii diskusia členov odbornej hodnotiacej komisie so študentami, súťažiacim absentovali 
neformálne rozhovory na spoločné témy so spolu súťažiacimi počas trvania SOč-ky, vyjadrovali sa, 
že im chýba osobné stretnutie. 
Veríme, že už ďalší ročník SOČ bude prezenčnou formou. 
Niektoré práce boli spracované na vysokej odbornej aj formálnej úrovni. Mnohé obsahovali 
gramatické aj štylistické chyby, nebolo v nich správne citované, mali viacero formálnych chýb.   
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Tento rok sme mali problém s vytvorením odborných hodnotiacich komisií, 
viaceré riaditeľstvá škôl nechceli delegovať svojich učiteľov do úlohy porotcov.  
Pozitívne hodnotíme, že napriek ťažkej pandemickej situácii sa niektorí žiaci aj pedagógovia zapojili 
do riešenia SOČ. 
  
 
                                         
       PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D. 
                                                    predsedníčka KK SOČ, NR 
 

TRENČIANSKY KRAJ 

 
Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo dištančnou formou, online pomocou aplikácie MS Teams. 
Organizátorom bolo Krajské centrum voľného času, Trenčín 
 
Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ :  32 
 
Typ školy Rok predchádzajúci 2020 Rok aktuálny 2021 

Z toho gymnázií 7 9 

SOŠ 27 23 

Konzervatóriá 0 0 

Spolu školy 34 32 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 03, 05, 08, 06, 14, 16, 11, 17,  
12, 15, 09, 01  

15, 01, 17,14,09,03, 06, 11, 
12,13  

Najmenšia zapojenosť v odboroch 04,10, 02,07,13 02 ,07, 10, 05, 04, 08, 16 

Najaktívnejšie školy SOŠ Stará Turá, 
Gymnázium Púchov,SPŠ Nové 

Mesto n/V. 

Gymnázium Púchov, 
SOŠ Stará Turá, 

SPŠ Nové Mesto n/V. 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

209 177 

Počet súťažiacich v krajskom kole 260 212 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 17 17 

Členov OHK 51 51 

 
Program:  
Dátum: 31.3.2021 
 

Zhodnotenie krajskej prehliadky:  
Pozitíva – Vysoko hodnotím prácu KCVČ TN (hlavne p. Gavendovú), ktoré všetko zorganizovalo 
a zabezpečilo bezproblémový priebeh  
Negatíva – problém so zabezpečením porotcov pre túto formu KK SOČ 
                  - určite v našom kraji chýbali obvodné kolá, teda niektoré OHK mali veľmi veľa prác na 
posúdenie 
     
 
                                                                                    Ing. Lubica Graciková 
                                                                                                           predsedníčka KK SOČ, TN  
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BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 

 
Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo dištančnou formou, online pomocou aplikácie MS Teams. 
Organizátorom bolo Centrum voľného času Junior, Banská Bystrica 
 
 Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 34 
 
Typ školy Rok predchádzajúci 2020 Rok aktuálny 2021 

Z toho gymnázií 7 8 

SOŠ, SPŠ, OA 19 23 

Konzervatóriá 0 3 

Spolu školy 26 34 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 10, 14, 16, 17 16, 1, 12, 14 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 7, 3, 6, 1, 2 07 – žiadna, 2, 4, 13 

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

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

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

91 69 

Počet súťažiacich v krajskom kole 117 86 

Súťažné odbory 17 16 (07 – žiadna práca) 

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

12(02 – 03, 04 – 06, 11 – 12, 
08 - 15 spojené) 

Členov OHK 39 38 

 
Program:  
Dátum:  26. 3. 2021 

 
Zhodnotenie krajskej prehliadky:  
Krajská prehliadka SOČ sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnila dištančnou formou v on – line 
priestore.  Táto forma sa odzrkadlila aj na počte prihlásených prác a s tým aj súvisiacim počtom 
zapojených žiakov. S nízkym počtom prác súvisí aj neúplný počet postupujúcich na celoštátne kolo 
z nášho kraja, v odbore 07 nesúťažila žiadna práca a z odboru 13 postúpila do celoštátneho kola iba 
práca z 2. miesta. 
 
Úroveň prác a ich obhajoba bola podľa členov odborných hodnotiacich komisií na o niečo vyššej 
úrovni ako po minulé roky . Študenti prezentovali problematiku samostatne a adekvátne odpovedali 
na otázky komisií. Práce boli obsahovo veľmi zaujímavé. V rámci SOČ sa členovia odborných 
hodnotiacich komisií stretli aj s novátorskou, resp. nie bežne sa vyskytujúcou problematikou, čo ich 
nielen potešilo, ale aj milo prekvapilo. Práce boli veľmi zaujímavé, mnohé sa zaoberali náročnými 
témami a zároveň sú veľmi často využiteľné v praxi. Čo sa týka formálnej stránky tiež ju hodnotíme 
ako lepšiu oproti minulým rokom. Niektorí študenti boli upozornení na potrebu adekvátneho 
spracovania práce z formálneho hľadiska a tiež aj na dôležitosť práce s inými, ako len 
s internetovými zdrojmi. V závere prehliadky odborných prác v každom súťažnom odbore realizovali 
členovia odborných hodnotiacich komisií so súťažiacimi spoločnú diskusiu, počas ktorej študenti 
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ocenili príjemný priebeh súťaže a možnosť načerpania mnohých nových a pre 
študentov i podnetných  informácií. 
 

Obhajoby prebehli bez technických problémov, čím sa chceme poďakovať aj Mgr. Stanislavovi 
Slačkovi a Bc. Michalovi Prokajovi z CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica.  

Po ukončení obhajob členovia na základe kritérií hodnotenia podľa metodickej príručky určili prvé tri 
miesta a z nich v každom odbore maximálne dve postupové do celoštátneho kola.  
 
 

Ing. Danka Račková                  
                                       predsedníčka KK SOČ, BB 
 
 
 

ŽILINSKÝ KRAJ 

 
Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo dištančnou formou, online pomocou aplikácie MS Teams. 
Organizátorom bola Stredná priemyselná škola informačných technológii, Kysucké Nové Mesto 
 
Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 34 
 
Typ školy Rok predchádzajúci 2020 Rok aktuálny 2021 

Z toho gymnázií 13 14 

SOŠ, SPŠ, OA, HA 21 17 

Konzervatóriá 0 31 

Spolu školy 34 34 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 01, 06, 12, 14 01, 16, 17, 11, 03, 05, 06 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 02, 08 08, 02, 10, 04, 07, 15 

Najaktívnejšie školy Gymnázium, Martin, J. 
Lettricha 2, 03601, 

Gymnázium A. Bernoláka, 
Námestovo 

 

Gymnázium, Martin, J. 
Lettricha 2, 

Gymnázium, Liptovský 
Hrádok, Hradná 23, 

SPŠ IT, Kysucké Nové Mesto, 
Nábrežná 1325 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

140 121 

Počet súťažiacich v krajskom kole 186 148 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 13 10 

Členov OHK 42 36 

 
Program: 
Dátum. 31. 3. 2021 
             
Zhodnotenie krajskej prehliadky:  

 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 
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 flexibilnosť a kreativita súťažiacich pri netradičnom online prezentovaní 
prác 

 vysoký počet účastníkov 

 vysoká erudovanosť členov hodnotiacich komisií 

 výborné organizačné zabezpečenie a príprava krajského kola SOČ 2021, napriek zložitej 
príprave online dištančnej formy  

 priateľská atmosféra 

 vynikajúca príležitosť ukázať svoje schopnosti, vedomosti, nápady a prebojovať sa do 
celoštátneho kola 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 krajského kola SOČ 2021 predsedami jednotlivých 
komisií 

 záujem novinárov o krajské kolo SOČ (každoročné uverejnenie článku v regionálnom 
týždenníku bez nároku na finančnú odmenu) 

 

 realizátor Stredná priemyselná škola informačných technológii, Kysucké Nové Mesto 
zabezpečila všetkým účastníkom, súťažiacim a členom odborných hodnotiacich komisií 
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 KK SOČ, ZA               

   
 
 

PREŠOVSKÝ KRAJ 

 
Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo dištančnou formou, online pomocou aplikácie MS Teams. 
Organizátorom bola Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod 
Vinbargom 3, Bardejov  
 
Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 34 
 

Typ školy Rok predchádzajúci 2020 Rok aktuálny 2021 

Z toho gymnázií 17 14 

SOŠ 24 20 

Konzervatóriá 0 0 

Spolu školy 41 34 

Najväčšia zapojenosť v odboroch 17, 6, 14 01, 16, 11,14 

Najmenšia zapojenosť v odboroch 2, 8, 10 07, 08, 13 

Najaktívnejšie školy SPŠ techniky a dizajnu, 
Poprad;  

Súkromná SOŠ, Poprad;  

SPŠ elektrotechnická, 
Prešov;  

Súkromná SOŠ, Poprad;  
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Cirkevné gymnázium 
sv.Mikuláša, Stará Ľubovňa;  

Cirkevná spojená škola, 
Snina;  

SPŠ elektrotechnická, 
Prešov 

SPŠ elektrotechnická, 
Prešov; 

Gymnázium, Kukučínová, 
Poprad 

Cirkevné gymnázium 
sv.Mikuláša, Stará Ľubovňa;  

SPŠ techniky a dizajnu, 
Poprad;  

Gymnázium T.Vansovej, 
Stará Ľubovňa 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

154 147 

Počet súťažiacich v krajskom kole 201 184 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 17 12 (02+03; 04+06; 05+07; 
08+15; 13+17 spojené) 

Členov OHK 51 36 

 
Program:  
Dátum: 26. 3. 2021 
 
Zhodnotenie krajskej prehliadky:  

Krajská prehliadka sa uskutočnila tento súťažný ročník aj s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu 
koronavírusu a na základe uznesenia ŠIOV z dňa 26. 3. 2020 dištančnou formou. Obhajoby prebehli 
cez program MS Teams, kde jednotlivé tímy technicky a organizačne zabezpečila organizujúca škola 
- Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov. 
Práce sa hodnotili v 12 odboroch, keď krajská komisia pristúpila pri 10 odboroch k ich zlúčeniu 
s ďalším odborom pod gesciu jednej odbornej poroty, konkrétne samostatne išli odbory 01, 09, 10, 
11, 12, 14 a 16 a zlúčenými boli komisie pre odbory 02+03, 04+06, 05+07, 08+15, 13+17. 
Komisie rozhodli tak, že Prešovský kraj bude na celoštátnej prehliadke reprezentovať dokopy 32 
prác, nakoľko v odbore 13 nebolo udelené prvé miesto a v odbore 07 komisia neodporučila postup 
práce z 2. miesta na celoštátne kolo. 
 
 

Vďaka patrí porotcom, ktorí sa dokázali prispôsobiť situácii a pristúpili na takúto prácu hodnotenia 
a obhajob cez MS Teams a vyjadrili veľmi pochvalné slová na organizačnú a technickú pripravenosť 
krajskej prehliadky, ktoré prebehla bez akýchkoľvek komplikácií. 
 
Vďaka teda 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 cez MS Teams. 
 
                                                
 
                                                 Mgr. Ján Benko, PhD.  
                                                                                                            predseda KK SOČ, PO  
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KOŠICKÝ KRAJ 
 

Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo dištančnou formou, online pomocou aplikácií MS Teams, Webex, 
Zoom, Skype, Google Meat a pod. 
Organizátorom bolo Centrum voľného času-RCM, Košice 
 
Počet zapojených škôl, ktoré sa zúčastnili krajského kola SOČ : 36 
 

Typ školy Rok predchádzajúci 2020 Rok aktuálny 2021 

Z toho gymnázií 14 15 

SOŠ 24 21 

Konzervatóriá 0 0 

Spolu školy 38 36 

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

Najmenšia zapojenosť v odboroch 08 07, 10 

Najaktívnejšie školy GY Park mládeže, KE 
SPŠ dopravná Košice, 

SPŠ elektrotechnická, KE 
TA, SNV 

SOŠ technická, MI 

SPŠ dopravná KE; SPŠ 
elektrotechnická KE; 
GY Park mládeže KE, 

EGJAK KE, GY Alejová KE, 
SPŠ strojnícka KE, OA Rožňava 

 

Počet súťažných prác v krajskom 
kole 

182 182 

Počet súťažiacich v krajskom kole 226 213 

Súťažné odbory 17 17 

Komisie 17 17 

Členov OHK 51 51 

 
Program:  

Dátum : 31. 3. 2021 
 
Zhodnotenie krajskej prehliadky:                                                                                                       

Zo štatistického prehľadu je zrejmé, že záujem žiakov stredných škôl o stredoškolskú odbornú 
činnosť je v Košickom kraji stále veľký, aj keď tento školský rok pracovali zväčša len z domu. 
Prínosom bolo, že žiaci mali možnosť prácu obhajovať, konzultovať a diskutovať s porotou priamo, 
teda nehodnotila sa len písomná časť. Rovnako bolo výborné, že niektorí súťažiaci už priamo 
k prihláške pripojili videá, prezentácie. Tým ukázali značný pokrok v práci s IKT za tento dištančný 
rok vzdelávania. Aj keď technické zabezpečenie mali študenti rôzne (odborné hodnotiace komisie na 
to prihliadali), ale práve voľbou videokonferencie im prístupnej, nemali vážne technické problémy. 
Obhajoby formou prezentácie boli u všetkých súťažiacich na veľmi dobrej úrovni. Použili na 
doplnenie hotový výrobok, video a webovú stránku. Všetci mali pripravenú prezentáciu 
v stanovenej dĺžke a v diskusii vedeli bez problémov obhájiť vlastné myšlienky, vyjadriť názory 
a zistenia, zaujať svoj vlastný postoj a používať odbornú terminológiu. Ústna prezentácia a obhajoba  
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práce bola prínosom pre hodnotenie prác. Ukázalo sa, že skoro ročné fungovanie v online priestore 
nebolo pre súťažiacich a porotcov neznáme a zvládli aj obhajobu prác touto formou. 

Tento rok je to už druhý ročník súťaže, ktorý sa pre proti epidemické opatrenia súvisiace so šírením 
sa ochorenia COVID-19 konal v dištančnej forme. Členovia odborných hodnotiacich komisií sa zhodli 
na tom, že predložené práce boli prevažne spracované mimoriadne dobre. Rozhodnúť o 
postupujúcich do celoštátneho kola bolo v mnohých prípadoch veľmi ťažké. Je možné sa nazdávať, 
že toto je zapríčinené tým, že študenti na prácach pracovali skutočne z vlastnej vôle, a preto sa ich 
spracovaniu venovali o čosi dôslednejšie ako tomu bolo počas minulých ročníkov. 

Je potrebné konštatovať, že problém s nedostatočným uvádzaním zdrojov a ich následného 
citovania začína ustupovať a študenti sa začínajú správne odvolávať na literárne zdroje. Písomná 
časť prác bola prevažne spracovaná vhodne a v súlade s metodikou písania prác SOČ. Odborná 
terminológia bola na primeranej úrovni, horšie to bolo pri uvádzaní citácií, čo stále ešte robí 
niektorým autorom problém. 

Všetci členovia komisie sa zhodli, že takmer všetky zapojené práce boli spracované na veľmi dobrej 
úrovni. Práce boli zvládnuté nielen po obsahovej, ale aj formálnej stránke. Mnohé z nich ponúkli 
konkrétne riešenia priamo aplikovateľné v praxi. Vo svojich prácach súťažiaci preukázali nielen svoju 
schopnosť logického prepájania osvojených teoretických poznatkov, ale aj svoju zručnosť pri 
získavaní, spracovávaní a prezentovaní veľkého množstva rôznorodých informácií potrebných pri 
riešení práce. Nezanedbateľnou bola ich schopnosť správneho výberu, oslovenia a následnej 
komunikácie s ľuďmi z praxe. Ako každý rok, aj tento, sa v prácach potvrdila neuveriteľná kreativita 
mladých ľudí, ich schopnosť kritického vnímania vecí okolo nás, no predovšetkým chuť a odvaha 
objavovať niečo nové. Tam, kde to nebolo pre pandemické opatrenia možné, prevládali informácie 
z internetu aj keď v niektorých prípadoch študenti stihli vykonať aj  skupinové aktivity s 
respondentmi a uplatniť využitie práce na primárnej úrovni. Mnohí využili umiestnenie dotazníka na 
internete a tak získali relevantné informácie a potom na ne reagovali. 

Odporúčania pre nový školský rok: Elektronickú formu, aj keď sme v kraji súťaž zvládli na veľmi 
dobrej úrovni organizačne, technicky i obsahovo, účastníci odporúčajú riešiť centrálne. Pre 
budúcnosť, ak by bola opäť potrebná videokonferencia, je potrebné brať do úvahy fakt, že nie 
všetky školy pracujú v rovnakom softvéri a hlavne nemajú zakúpené licencie. A aj žiaci majú rôzne 
technické a softvérové vybavenie a do škôl súťažiť nemohli prísť. Nerušenosť priebehu 
videokonferencie v časovom intervale cca do 2,5 hod nie je vždy možná. Závisí od technických 
možností hodnotiacej komisie a súťažiacich študentov ako aj metodikov a konzultantov, ktorí sa 
chcú súťažného kola zúčastniť ako hostia. Súťaž pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky by mala centrálne zabezpečiť vlastnú platformu/priestor online obhajob. Nie 
každá škola alebo porotcovia majú možnosť používať predplatené platformy (aby bola dlhšia pre 
potreby počtu súťažiacich), kým Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky by ich mohlo zabezpečiť.  

 

      Ing. Tatiana Hoffmannová 
                     predsedníčka KK SOČ, KE  


