
Organizačné pokyny  43. ročníka SOČ  aktualizované k 1.2.2020 

1. V zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č 23/2017 o 

súťaţiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 43.ročník súťaţe SOČ. Súťaţ sa opäť uskutoční v 

školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou.   

2. Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu a obmedzeniam, sa tento ročník 

uskutoční dištančne.   

3. Forma súťaţe bude podľa metodických pokynov ako po iné roky, pri písaní práce má ţiak  

postupovať na základe Metodickej príručky SOČ 2018, a naviac pre tento ročník  bol vydaný 

dodatok do metodickej príručky (https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost)   

RUŠÍ SA POVINNOSŤ: 

 novinkou je, ţe kaţdý súťaţiaci okrem textu a príloh, ktoré povaţuje za potrebné pre svoj 

projekt, vloţí do prihlášky aj link na prezentáciu (videoprezentácia práce v dĺţke 2-3 minúty) 

- prezentácia je povinná (tzn.: ţiak ju musí mať pripravenú uţ pri nahrávaní prihlášky+príloh 

do e-systému). Okrem štúdia práce bude mať hodnotiaca komisia k dispozícii túto prezentáciu 

vopred, pred rozhodovaním.  

ZMENA  ORGANIZAČNÝCH POKYNOV školského  kolo SOČ  2020/2021    

Na základe epidemiologickej situácie a dištančnej formy výučby  sa mení organizácia 

školského kola SOČ takto:   

 v termíne do 03.03.2021 je potrebné  záväzné prihlásenie  prostredníctvom správy 

edupage Ing. A. Kentošovej alebo  mailom  na e-mailovú adresu socspsd@gmail.com   

 v termíne do 05.03. 2021  do 12. 00 hod. v elektronickej podobe zaslať  mailom prácu 

na e-mailové adresu  socspsd@gmail.com   

Termínovník:   

 

   Školské kolo   5.3.2021 

 
 

  

  Nahratie prác do e-systému, uzatvorenie e-systému  do 11.3.2021 

  

  Krajské kolo SOČ 31.3.2021 

  

  Celoštátna prehliadka SOČ  

   27. – 30. 4.2021 

  

 

4. Všetky práce zo školského kola postupujú priamo do Krajského kola ! 

 

 



Pokyny pre krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 

Košického kraja v školskom roku 2020/2021 

 

 Krajské kolo má dve časti: 

 

1. Písomná časť v e-systéme 

2. Ústna obhajoba práce a diskusia on-line 

(bude realizovaná prostredníctvom platformy pre videokonferencie = konkrétnejšie 

informácie budú zaslané neskôr) 

- ústne vystúpenie a obhajoby práce ţiakov sa odporúčajú v rozpätí do 5 minút, následná 

diskusia členov OHK v rozpätí max. do 3 minút 

- predstavenie ţiaka, ústna prezentácia a obhajoba práce ţiaka môže byť doplnená power 

pointovou prezentáciou alebo krátkym videom predstavujúcim fungovanie modelu, pomôcky 

a pod.) v rozsahu max. do 5 minút  

- prihlásenie sa ţiakov na ústnu obhajobu a diskusiu je súčasťou hodnotenia  

 Technické požiadavky na pripojenie súťaţiaceho ţiaka: 

 funkčný počítač, notebook, 

 funkčná webkamera, 

 funkčný mikrofón, 

 funkčné internetové pripojenie, 

 softvér MS PowerPoint, 

 funkčnú emailovú schránku 

 

 Ţiak môţe pri dištančnej forme súťaţiť z domu alebo zo školy (ak nemá doma potrebné 

vybavenie). 

 

 Ak ţiakovi zlyhá hardvér alebo pripojenie bude diskvalifikovaný, resp. hodnotená bude iba  

  písomná časť práce bez obhajoby. O diskvalifikácii rozhodne príslušná komisia.  

  (Súťaţ sa musí ukončiť v príslušný deň a pri účasti všetkých súťaţiacich odboru). 

 

 Dôležité: 

- pôvodne avizované 2-3min. video prezentácie práce (ako súčasť prihlášky) nie je povinné 

- avšak krátke video prezentácie prác ţiakov môţu byť súčasťou prihlášky: ich rozsah max. 2-

3 min. s predstavením ţiaka, meno, škola, názov práce,  cieľ a výsledky práce, resp. 

predvedenie funkčnosti modelu, učebnej pomôcky a pod   

(konkrétne inštrukcie či kritéria ku krátkemu videu nie sú určené celoštátnou komisiou SOČ, 

je len na ţiakoch, akú formu zvolia) 

Pripájame link na vzorové video, ktoré nám poskytli víťazky 42. ročníka Celoštátneho kola 

SOČ z Gymnázia Park mládeţe v Košiciach. 

https://drive.google.com/file/d/1-lVWDY7fgXIBLZHiDkIfYhmjKXXYytJY/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1-lVWDY7fgXIBLZHiDkIfYhmjKXXYytJY/view

