
Krajská komisia SOČ Prešovského kraja 

Postupový kľúč a organizátori 38. ročníka SOČ 

Na základe rozhodnutia Krajskej komisie SOČ a po dohovore s Okresným úradom,  

odborom školstva, bude v 38. ročníku v kraji prebiehať len krajské kolo. 

 

Celoštátne kolo SOČ 
Dátum konania:   26. – 29. apríl  2016   

(pre žiakov 27. – 29. apríl 2016) 
 

Organizátor: 

SPŠ elektrotechnická,  K.Adlera 5, 841 02  Bratislava 
 

tel.: 02/64361041 

e-mail: office@adlerka.sk,        www.adlerka.sk 

   

 

2 práce z každého odboru 

 Krajské kolo SOČ 
Prešovského kraja 

Dátum konania : 8.apríl 2016 
 

Organizátor: 

Spojená škola, ul. SNP 16,  083 01  Sabinov 

tel.: 051/4880100,   e-mail:  spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk,          
 

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Futejová 

Práce z regiónov preposlať/potvrdiť v e-systéme:   do 11. marca 2016 

 

 

Obvodné (regionálne) kolá sa tento súťažný ročník neuskutočnia a súťažné práce postupujúce  

zo školských kôl idú priamo na krajské kolo do Sabinova. 
 

         po 2 práce z odboru 

Školské kolá 
 

Uskutočniť do:   4. marca  2016 

Do krajského kola môžu z jednotlivých škôl postúpiť 2 práce z každého odboru. Práce sa 

zasielajú/potvrdzujú elektronicky v rámci elektronickej prihlášky do stanoveného termínu.  

Zodpovedné osoby: metodici a koordinátori SOČ na daných školách 
   

 

UPOZORNENIE pre metodikov/koordinátorov, platí pre šk. rok 2015/16 !!! 

 
V prihláškach škôl do 38.ročníka súťaže uvádzajte predpokladané počty súťažných prác 

a žiakov na krajské kolo podľa postupového kľúča (nie celkové počty zúčastnených žiakov na 

škole – tie pôjdu pre celoslovenské štatistiky do Návratky o zapojenosti školy), aby sme mohli urobiť 

s organizujúcou školou predbežný rozpočet pre OU, odbor školstva.  

Takisto v Prihláškach uveďte dostatočný počet návrhov na členov OHK, ale v odboroch, 

v ktorých nebudete súťažiť, aby bol dostatok návrhov a aj skoré vytvorenie OHK a objektívne, 

časovo dostatočné a tak aj kvalitné posúdenie prác žiakov do krajského kola. Nerobte dodatočné 

presuny prác medzi odbormi, aby nebola potom kolízia s porotcami! 

Aj preto je termín na prihlásenie školy do súťaže posunutý až na 26.február, aby metodici na stredných 

školách vedeli napísať relevantné informácie o predpokladanom počte prác a návrh porotcov do 

odborov, v ktorých škola nebude súťažiť! Zároveň je to ale veľmi hraničný termín na úspešné 

zostavenie OHK, a preto je potrebné od každej zapojenej školy dosť návrhov na porotcov. Nie je 

možné chcieť súťažiť a neuvoľniť ani jedného učiteľa za porotcu!  



Žiadame dôsledne dodržať termíny odoslania/potvrdenie prác zo škôl v rámci elektronickej 

prihlášky. Ak dané práce nepotvrdíte v stanovenom termíne (do 11.3.2016 do polnoci), 

systém vám to už neumožní a nebudete môcť súťažiť! Termín sa neposúva a systém sa 

nedá otvoriť! Tohto roku sa uzatvára centrálne a my už nebudeme môcť  pomôcť!!! 

Radšej posielajte práce do systému skôr, resp. kontaktujte členov krajskej komisie ohľadom 

postupu zasielania prác, aby sa predišlo akýmkoľvek problémom. 

Počet strán práce bez príloh nesmie prekročiť 25 strán! 

K elektronickej prihláške je možné pripojiť súbor (prácu) len vo formáte PDF vo veľkosti 

32MB, či ZIP v prípade prác s prílohami vo veľkosti súboru 32MB ! (t. z. 2x 32 MB ... celá 

práca do 64MB). 

V prípade iného formátu ako PDF, nebude práca hodnotená porotou na krajskom kole! 

(Pozor, pretrvávajúci problém!) 

 

Pozorne si prečítajte Kritériá pripustenia prác SOČ k súťaženiu, ako má konečná práca 

vyzerať po formálnej a obsahovej stránke, aby nedošlo k nepripusteniu prác k obhajobe na 

krajskom kole! 

Na súťaž žiak donesie 1ks vytlačenej a zviazanej práce spolu s prihláškou práce. 

 

Poznámky:  

-         informácie o SOČ v kraji na adrese: www.soc.vadium.sk, resp. FB SOČ Prešovský 

kraj 

- jarné prázdniny v PO kraji  15.02. - 19.02.2016 

-         externá časť MS   15.03. - 17.03.2016  

-         veľkonočné prázdniny  24.03. - 29.03.2016 

-         nezabudnite 

a) po vyplnení zaslať preskenovanú Prihlášku školy do súťaže do 26.2.2016 (polnoci) 

na adresu kksocpo@gmail.com  

b) po školskej prehliadke vyplniť a odoslať 2 elektronické formuláre do 11.3.2016 

(polnoci), prístup k nim cez stránku krajskej komisie alebo priamo  

https://sites.google.com/site/metodiksoc/home : 
 

1. Návratka o zapojenosti školy do 38. ročníka SOČ (potrebné pre celoslovenskú 

štatistiku) 

2. Zoznam postupujúcich prác na krajskú prehliadku (potrebné na skontrolovanie 

prác v systéme) 

 

-    kontakt na KK SOČ nájdete na stránke krajskej komisie www.soc.vadium.sk 

-    elektronická prihláška na stránke http://www.siov.sk alebo na www.soc.vadium.sk 

-    práca s elektronickou prihláškou a pravidlami zasielania prác na jednotlivé kolá sú na 

stránke krajskej komisie 

 
Prihlášku školy do súťaže, Organizačný poriadok súťaže, pôvodnú Prihlášku práce (doc) si 

môžete stiahnuť na stránke www.soc.vadium.sk v položke Dokumentácia. 
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