
36. 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 vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a 

odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Vďaka niekoľkým 

talentovaným žiakom sme aj tento školský rok mohli dňa  7. marca 2014 uskutočniť Školské 

kolo prezentácie a obhajoby prác SOČ. 

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

Marek MRVA, Branislav PAVLO  (IV.A)  s prácou  Čerpacia stanica 

Marián KOLIMÁR, Matej PETRINEC  (IV.A)  s prácou  Emilyś house  

Anna KONCZOVÁ, Attila GYÖRGY  (IV.B)  s prácou  Rekonštrukcia rodinného domu 

Marián FUNGÁČ, Erik PECKO  (IV.S)  s prácou  Nízkoenergetická vila 

 

 v odbore  05 – Životné prostredie, geografia, geológia jedna súťažiaca dvojica: 

Erik VESELÝ, Kristián Adrián HINDULÁK (IV.D)  s prácou  Hrad Modrý Kameň 

dokumentácia a IS využitia 

 

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 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia obsadili: 

1.miesto -  Marián KOLIMÁR, Matej PETRINEC  (IV.A)  s prácou  Emilyś house  

2.miesto -  Marek MRVA, Branislav PAVLO  (IV.A)  s prácou  Čerpacia stanica 

3.miesto - Anna KONCZOVÁ, Attila GYÖRGY (IV.B)  s prácou  Rekonštrukcia 

rodinného domu 

Dve najlepšie práce ( 1. a 2. miesto) zo súťažného odboru postúpili na Krajskú prehliadku 

SOČ , ktorá sa uskutoční 4. apríla 2014 v Žarnovici. 

Nakoľko v odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia súťažila len jedna práca,  

ktorá dosiahla požadovanú úroveň,  priamo postupuje do krajského kola SOČ. 

    



Všetkým umiestneným študentom zo srdca gratulujeme.  

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. 

 

 

 

Fajdová Angela,  metodik SOČ 


