
Krajská komisia SOČ Prešovského kraja 

Postupový kľúč a organizátori 37. ročníka SOČ 

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

odborom školstva bude v 37. ročníku v našom kraji prebiehať len krajské kolo. 
 

 

Celoštátne kolo SOČ 
Dátum konania : 21.– 24. apríl  2015 

 

Organizátor: 

Hotelová akadémia, Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 
tel.: 033/7726 431,  

e-mail: hotelak@zupa-tt.sk                  www.hastropy.sk 

 
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Blaškovič, riaditeľ školy 
 

   
 

 2 práce z každého odboru 

 Krajské kolo SOČ 
Prešovského kraja 

Dátum konania : 27.marec 2015  (piatok) 
 

Organizátor: 

Spojená škola, Ľ.Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov 

tel.: 051/7705282,  

e-mail: info@spojenaskola.sk     

             www.spojenask.edupage.org 

Zodpovedná osoba: Ing. Anton Muška, riaditeľ školy,  

Zodpovedný za KK SOČ: Mgr. Ján Benko, PhD. 

Práce z regiónov preposlať/potvrdiť v e-systéme: do 4. marca 2015 
 

 

                                                                                   

Obvodné /regionálne/ kolo SOČ 
Okresy: Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará 

Ľubovňa, Bardejov, Stropkov 

Dátum konania : nekoná sa 
 

 

Práce zo školských kôl preposlať/potvrdiť do 

ďalšieho kola: do 4. marca 2015 /polnoci/ 

 Obvodné /regionálne/ kolo SOČ 
Okresy: Prešov, Sabinov, Vranov n/T, Humenné, 

Snina, Svidník, Medzilaborce 

Dátum konania : nekoná sa 
 

 

Práce zo školských kôl preposlať/potvrdiť do 

ďalšieho kola: do 4. marca 2015 /polnoci/ 
Obvodné (regionálne) kolá sa tento súťažný ročník neuskutočnia a súťažné práce postupujúce  

zo školských kôl idú priamo na krajské kolo do Prešova. 
 

         po 2 práce z odboru 

Školské kolá 
 

Uskutočniť do : 3. marca 2015 

Do krajského kola môžu zo školských 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 !!! 
V prihláškach škôl do 37.ročníka súťaže uvádzajte predpokladané počty súťažných 

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

na škole – tie pôjdu pre celoslovenské štatistiky až 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! 

 

Sledujte stránku krajskej komisie, resp. Facebook uzavretú skupinu SOČ Prešovský kraj 

ohľadom možných zmien termínov a informácií ku organizácii krajského kola.  

Do 5.februára bude zverejnený zoznam prihlásených škôl do 37.ročníka. Ak sa tam neuvidíte, 

kontaktujte Mgr. J.Benka, PhD. Bez dodanej správne vyplnenej prihlášky nemôže a nebude 

vaša škola pripustená na súťaž! Prihlášky stačí preskenované poslať na mail uvedený na 

prihláške – janbenko@gmail.com. (Nestačí vyplnené vo Worde! Musí tam byť pečiatka 

a podpis riaditeľa danej školy!) Tým sa uľahčí aj následná kontrola dodaných prihlášok a na 

vaše požiadanie sa vie poslať aj spätná potvrdzovacia správa. 

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

prihlášky. Ak dané práce nepotvrdíte v stanovenom termíne (do 4.3.2015 do polnoci), systém 

vám to už neumožní a nebudete môcť súťažiť!   

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 pripustená a hodnotená porotou na 

krajskom kole! (Pozor, problém pretrvávajúci!) 

K práci je nutné mať na krajskom kole aj vytlačenú prihlášku zo systému! Bez nej nemôže 

žiak súťažiť a tak ani postúpiť na vyššie kolo! (Ďalší pretrvávajúci problém niektorých škôl!) 

 

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! 

 

Poznámky:  

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

kraj 

- jarné prázdniny v PO kraji  21.02 - 01.03.2015 

-         externá časť MS   17.03. - 20.03.2015  

-         veľkonočné prázdniny  02.04. - 07.04.2015 

-  nezabudnite: 

a) zaslať  Prihlášku školy do súťaže do 30.1.2015 (polnoci) vyplnenú na adresu 

janbenko@gmail.com 

b) po školskej prehliadke vyplniť a odoslať 2 elektronické formuláre do 4.3.2015 

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

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

 

http://www.soc.vadium.sk/
mailto:janbenko@gmail.com
https://sites.google.com/site/metodiksoc/home


1. Návratka o zapojenosti školy do 37. ročníka SOČ (nutné kvôli celoslovenským 

štatistikám!) 

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 

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

stránke krajskej komisie 

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

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

Výňatok z Metodickej príručky SOČ o organizácii prehliadok (str.12):  

Krajské prehliadky organizuje príslušný zodpovedný orgán, ktorý po dohode so 

zriaďovateľom poveruje jednotlivé stredné školy a školské zariadenia organizovaním a 

realizáciou krajského kola súťaže.  

 

Vysvetlenie:   

- zodpovedným orgánom v našom kraji je: Okresný úrad – odbor školstva – zastúpená 

p.Ilčíkovou, zodpovednou za organizáciu súťaží v kraji 

- akékoľvek pripomienky, sťažnosti, pokusy o zmeny termínov atď. teda riešiť cez 

ŠIOV je zbytočné, keďže ten nemá dopad a vplyv na krajské prehliadky z hľadiska 

organizačného poriadku súťaže a nemá ani žiadny vplyv na rozhodnutia Okresného 

úradu – odboru školstva. Akýkoľvek prísľub zo strany ŠIOV-u je tak nesplniteľný.  

- ak je teda niečo – jedinou inštanciou je p.Ilčíková z Okresného úradu – odboru 

školstva, resp. Krajská komisia SOČ Prešovského kraja 

 


