
39. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti pri Strednej priemyselnej škole 

stavebnej O.Winklera v Lučenci  

 

     Na našej škole je už tradíciou, že sa každý rok zapájame do súťaže 

Stredoškolská odborná činnosť, ktorej hlavnou myšlienkou je prispievať k 

vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé   

myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborné vedomosti, zručnosti a  

vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru. 

     Táto myšlienka, aj tento školský rok oslovila  niekoľkých našich nadaných 

žiakov a vďaka nim sme mohli  dňa 10. marca 2017 uskutočniť školské kolo 

prezentácie a obhajoby prác SOČ. Súťažilo sa až v troch súťažných odboroch. 

     V odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia sa jej zúčastnili 

dvaja žiaci s dvomi súťažnými prácami:  

Daniela Kručková (IV.A) s prácou Cyklotrasy v okolí Rimavskaj Soboty 

Marek Ilenčík (IV.A) s prácou Cenová mapa bytov na Slovensku 

     V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia sa jej zúčastnili traja žiaci 

s dvomi súťažnými prácami: 

Barbara Bystrianská (IV.A) a Petra Bernátová (IV.A)  

s prácou Rekonštrukcia kaštieľa v Podrečanoch 

Alžbeta Čajková (IV.A) s prácou Zameranie a spracovanie základnej 

geodetickej dokumentácie historickej budovy kúrie v Hrnčiarskej Vsi 

    V odbore 13 – História, filozofia, právne vedy sa jej zúčastnil jeden žiak: 

Alexander Jacso (I.A) s prácou Rímske légie 

 

     Súťažiaci sa aj napriek počiatočnej tréme snažili čo najlepšie odprezentovať 

svoje práce, pričom vložili do obhajoby vlastné myšlienky a odporúčania pre 

využitie v praxi. Pri obhajobe využívali aj rôzne vizualizačné prostriedky.  

 

      Odborná hodnotiaca komisia na základe preštudovania predložených prác a 

vlastnej obhajoby určila nasledovné poradie umiestnenia prác: 

V odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia 

1. miesto - Marek Ilenčík (IV.A) s prácou Cenová mapa bytov na Slovensku 

2. miesto -  Daniela Kručková (IV.A) s prácou Cyklotrasy v okolí Rimavskaj 

Soboty 
V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

1. miesto - Alžbeta Čajková (IV.A) s prácou Zameranie a spracovanie 

základnej geodetickej dokumentácie historickej budovy kúrie v Hrnčiarskej 

Vsi 

2. miesto - Barbara Bystrianská (IV.A) a Petra Bernátová (IV.A) s prácou 

Rekonštrukcia kaštieľa v Podrečanoch 

V odbore 13 – História, filozofia, právne vedy súťažila práca Alexandra Jacsa 

(I.A) s názvom Rímske légie síce bez konkurencie, ale bola vypracovaná na 

takej úrovni, ktorá ju predurčila na postup do krajského kola. 



   

      Všetky práce z 1. a 2. miest takisto postupujú na krajské kolo SOČ, ktoré sa 

uskutoční dňa 7. apríla  2017 v priestoroch SPŠ dopravnej vo Zvolene. 

 

Všetkým umiestneným študentom zo srdca gratulujeme!  

 

Na záver by som sa rada poďakovala aj konzultantom prác PhDr.Olívii 

Sojkovej, Ing. Renáte Palenčárovej, Ing. Dušanovi Maďarovi a v neposlednom 

rade Ing. Pavolovi Fodorovi, ktorí si v záplave práce našli čas, usmerňovali a 

podporovali  žiakov v tejto mimoškolskej činnosti. 

Angela Fajdová – metodička SOČ 

 

Na základe mojej participácie na príprave a realizácii školského kola SOČ by 

som sa chcela poďakovať pani ing. Angele Fajdovej aj v mene všetkých 

súťažiacich za podporu, pomoc a trpezlivosť pri organizácii súťaže a hlavne za 

odborné rady, ktoré posúvali kvalitu prác a pomáhali zdolávať nejednu 

prekážku. 

 

Olívia Sojková 


