
35. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti na Strednej 

priemyselnej škole stavebnej Oskara Winklera - Winkler Oszkár 

Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec 
 

  

  Ako sa už u nás stáva tradíciou, aj tento rok sme sa zapojili do súťaže Stredoškolská 

odborná činnosť, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Tento 

rok to už bol 35. ročník.. Školské kolo prezentácie a obhajoby prác sa uskutočnilo dňa 8. 

marca 2013. 

V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia sa jej zúčastnili tri súťažiace dvojice: 

Marek Šustek, Patrik Folk (IV.A) s prácou Rodinný dom Vážka, Martin Zagyi, Attila 

Garamszeghy (IV.A) s prácou Novostavba športovo rekreačného centra, Daniel Cibuľa, 

Erik Bojtoš (IV.B) s prácou Rekonštrukcia sýpky. 

 V odbore 05 – Ţivotné prostredie, geografia, geológia jedna súťažiaca dvojica: Katarína 

Pavlíková, Lukáš Mlynka (IV.D) s prácou Návrh a vizualizácia trás na vrchol Strieborná. 

         Súťažiaci vložili do obhajoby vlastné myšlienky a odporúčania pre využitie v praxi. Pri 

obhajobe využívali aj rôzne prezentačné a vizualizačné prostriedky. Všetky práce v súťažných 

odboroch naplnili svojim obsahom kritériá kladené na práce SOČ. 

Dve najlepšie práce z každého odboru postúpili na Krajskú prehliadku SOČ, ktorá sa 

uskutoční 12. apríla 2013 v Banskej Bystrici. 

Práce postupujúce na krajské kolo: 

 V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia:  

 Marek Šustek, Patrik Folk (IV.A) s prácou Rodinný dom Vážka 

 Daniel Cibuľa, Erik Bojtoš (IV.B) s prácou Rekonštrukcia sýpky  

V odbore 05 – Ţivotné prostredie, geografia, geológia: 

Katarína Pavlíková, Lukáš Mlynka (IV.D) s prácou Návrh a vizualizácia trás na vrchol 

Strieborná 

  

 Všetkým umiestneným študentom zo srdca gratulujeme. Pochvala patrí aj všetkým ostatným, 

ktorí sa do súťaže zapojili a dávajú tým dobrý príklad pre všetkých študentov našej školy. 

Na záver by som sa rada poďakovala aj konzultantom prác, ktorí si v záplave práce 

našli čas, usmerňovali a podporovali žiakov v tejto mimoškolskej činnosti. 

                                                                                                       (Ing. Angela Fajdová) 


