


Okresný úrad, Odbor školstva,  Prešov 

Stredná odborná škola, Jarmočná 108,  Stará Ľubovňa 
 
 
 

Vás pozývajú na 
 
 
 
 
 

39. ročník 
 

Krajskej prehliadky  
 

 

Stredoškolskej odbornej činnosti 
 
 
 
 
 

31. marec 2017 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek má tri cesty ako múdro konať. 

Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. 

Druhá napodobňovaním: To je tá najľahšia.                                                       

Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia. 

Konfucius  

 

 



 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí 
súťažiaci, 

vážení hostia, 

   

 
 
srdečne Vás vítam na 39. ročníku 
Krajskej prehliadky Stredoškolskej 
odbornej činnosti, ktorá sa  koná po 
štvrtýkrát na pôde   Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni.  
 
Stredoškolská odborná činnosť prispieva k rozvíjaniu talentu   nadaných žiakov, vedie ich k 
cieľavedomej práci a každoročne  prezentuje ich odborné vedomosti i tvorivé myslenie. 
Záujmovo-vzdelávacia činnosť žiakov stredných škôl je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu, počas ktorého získané  teoretické poznatky môžu žiaci neskôr zúročiť  
v praxi. 
 
Tí najlepší zo školských kôl dnes reprezentujú svoje školy. 
 
V mene  svojom aj mojich kolegov Vám všetkým  želám veľa úspechov a  porotcom šťastnú 
ruku pri výbere tých najlepších prác.    
 
 
 
 

Vážení kolegovia, milí mladí priatelia,  
želám Vám, aby ste sa v Starej Ľubovni cítili dobre                                        

a odniesli si od nás tie najpríjemnejšie zážitky. 
  

 

 

 

 

 

 



Čo je cieľom SOČ? 

Prispievať k rozvoju talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl rozvíjať ich tvorivé 
odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti, upevňovať ich vedomosti, zručnosti 
a návyky, viesť ich k tvorivosti, kreativite a k aktívnemu riešeniu úloh a tým prispieť 
k účelnému a efektívnemu využívaniu ich voľného času. 
 
 
Charakteristika SOČ 
 
Je to dobrovoľná záujmová činnosť žiakov stredných škôl. Organizuje sa v čase vyučovacieho 
procesu i mimo neho. Žiaci riešia práce samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom 
tejto činnosti je samostatná písomná  práca, ktorú súťažiaci predkladajú odbornej hodnotiacej 
komisii na posúdenie a následne ju verejne prezentujú a obhajujú. Vyvrcholením sú súťažné 
prehliadky – školské, regionálne, krajské a celoštátne.   
 
 
Organizácia súťažných prehliadok 
 
Súťaž SOČ sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác riešením 
teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, 
ekonomiky, ekológie, spoločenských a humanitných vied, histórie, kultúry, umenia, 
politológie, právnych vied a iných. Zo  školskej prehliadky postupujú práce do regionálnej a 
krajskej prehliadky, najlepšie práce krajskej prehliadky postupujú do celoštátnej prehliadky.    
Krajská prehliadka SOČ sa organizuje na základe uzavretej dohody Obvodného úradu v 
Prešove, Odboru školstva s príslušnou školou. 
 
 
Komisie SOČ 
 
Pracujú minimálne 3-členné. Odborné hodnotiace komisie pre regionálne a krajské kolá 
vymenúva Krajská komisia SOČ po dohode s oslovenými.  
  
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Predseda:  PaedDr. Vladimír Buvalič 
  
Podpredsedovia:  Mgr. Ján Bondra 
 RNDr. Peter Petrík 
 Ing. Mgr. Miroslav Knap 
  
Hlavný koordinátor krajskej prehliadky SOČ: Ing. Anna Krejsová 
  
Ekonomické zabezpečenie (materiálno-technické zabezpečenie, stravovanie ):  
 Katarína Dudová 
 Bc. Mária Kohútová  
 Mgr. Alena Roľková 
 Mgr. Alžbeta Štefančiková 
  
Propagačné a informačné zabezpečenie:   
 PaedDr. Adriana Gergelyová 
 Mgr. Iveta Kuzárová 
 Mgr. Antónia Merklová 
 Mgr. Silvia Škapurová Sabolová 
  
Technické činnosti (príprava IKT, spracovanie výsledkov):   
 Mgr. Martin Petija 
 Ing. Viera Sroková 
 Ing. Petra Romanová 
 Mgr. Anna Kaletová 
  
Krajská komisia SOČ:  

 Ing. Anna Krejsová - predseda 
 Mgr. Ján Benko - koordinátor 
 Ing. Daniela Pajdlhauserová - člen 
 Mgr. Anton Uličný - člen 
   Mgr. Eva Konečná - člen 
 
 
 
 

Bezproblémový priebeh Krajskej prehliadky SOČ zabezpečujú  aj ďalší pedagogickí i 
nepedagogickí zamestnanci spolu so žiakmi našej školy. 

  
 
 
 



 
 

 
 
 
8.30   -    9.00       

 prezentácia porotcov Odbornej hodnotiacej komisie SOČ a Krajskej komisie SOČ vo 
vestibule školy 

 prezentácia účastníkov Krajského kola SOČ – odbory 01 až 17 vo vestibule 
ubytovacieho a stravovacieho objektu 

  
9.00   -    9.15   

 úvodná pracovná porada porotcov Odbornej hodnotiacej komisie SOČ a členov 
Krajskej komisie SOČ – nadstavba nad stravovacím objektom, učebňa ekonomických 
predmetov č.1  

  
9.30   -    9.40 

 slávnostné otvorenie Krajskej prehliadky  SOČ v jednotlivých učebniach podľa 
rozpisu prostredníctvom školského rozhlasu 

  
9.40   -   12.30 

 súťažná prehliadka SOČ v budove školy podľa rozpisu - informačná tabuľa vo 
vestibule školy 

  
12.30   -  13.15  

 obed - školská  jedáleň 
  
13.15   -  16.00  

 pokračovanie súťažnej  prehliadky SOČ a vyhodnotenie po odboroch 
  
16.00   –  17.00  

 slávnostné zhodnotenie úrovne súťažných prác 39. ročníka Krajskej prehliadky  SOČ  
porotcami Odbornej hodnotiacej komisie SOČ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
01 – Problematika voľného času  -  uč. 4/3 (2.poschodie) 
        Predseda  Ing. Nataša Sobanská 
        Členovia Radovan Mamrilla 
                      Ing. František Bukovinský 
   
 
02 – Matematika, fyzika  -  uč. 17/3  (2.poschodie) 
        Predseda  PaedDr. Rastislav Šabla 
        Členovia     RNDr. Marta Mlynarčíková 
                        PaedDr. Ján Marinič 
  
 
03 – Chémia, potravinárstvo  -  uč. 10/3 (2.poschodie)  
        Predseda Ing. Gabriela Lazoríková 
        Členovia      RNDr. Monika Poľanská 
                       RNDr. Anna Budišová 
  
 
04 – Biológia - uč. 16 (prízemie)  
        Predseda RNDr. Dušan Majirský 
        Členovia      Mgr. Zuzana Vybošťoková 
                       Ing. Vlasta Bodnárová 
  
 
05 – Životné prostredie, geografia, geológia - uč. 39 (1.poschodie) 
       Predseda PhDr. Eva Konečná, MBA 
       Členovia       Mgr. Mário Pavlovský 
                        Mgr. Mária Solárová     
  
 
06 – Zdravotníctvo a farmakológia -  uč. 35 (1. poschodie   
        Predseda Mgr. Ivana Konevalová 
        Členovia      Mgr. Stanislava Kocová 
                        Mgr. Ružena Floreková 
  
07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) - uč. 33  
        (1.poschodie) 
        Predseda Ing. Jozef Čanda  
        Členovia      Ing. Oľga Benčová 
                  Ing. Jozef Eštočin 
     
 
08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia - uč. 2/3 (2. poschodie) 
        Predseda Ing. Stela Stašáková, PhD. 
        Členovia     Mgr. Jana Mašlejová 
                        Mgr. Beáta Vargovčíková 



 Spojené odbory: 
 
09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava  -  uč. 37 (1. poschodie) 
10 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia  -  uč. 37 (1. poschodie) 
        Predseda Ing. Rudolf Matija, PhD. 
                        Ing. Miroslav Sekelský 
                       Ing.  Janka Galdunová 
  
       
11 – Informatika  -  uč. 2 (nadstavba nad stravovacím objektom) 
        Predseda Ing. Ján Motešický 
        Členovia     Mgr. Mária Forgáčová 
                       Ing. Rastislav Chobor 
  
 
12 – Elektrotechnika a hardware - uč. 12 (prízemie) 
        Predseda Ing. Anna Dovicová 
        Členovia      Ing. Jaroslav Beňatinský 
                        Ing. Ľubomír Matuška 
  
 
13 – História, filozofia, právne vedy - uč. 8 (prízemie) 
        Predseda Mgr. Martin Škutka 
        Členovia      PhDr. Beáta Kovaľová 
                        Mgr. Blažena Litvínová 
  
 
14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie  -  uč. 14 (prízemie)                     
        Predseda Mgr. Anna Kaletová 
        Členovia      Ing. Miroslav Tesař 
                        Ing. Daniela Pajdlhauserová 
  
 
15 – Ekonomika a riadenie - uč. 3  (nadstavba nad stravovacím objektom) 
        Predseda Ing. Anna Holodová 
        Členovia      Ing. Martina Dovalovská 
                        Ing. Anna Dominiková 
  
 
16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba - uč. 23 (prízemie)          
        Predseda Mgr. Lucia Gallovičová 
        Členovia      Ing. Miloš Krupa 
                       Mgr. Ján Angelovič 
  
 
17 – Pedagogika, psychológia, sociológia  -  uč. 17  (prízemie)  
        Predseda Mgr. Natália Bajtošová 
        Členovia      PhDr. Viera Hybenová  
                        Mgr. Ján Benko, PhD. 
  



 
 

 
 
 
 
Naša škola je typom modernej odbornej školy so širokým spektrom odborov zameraných 
predovšetkým na služby hotelierstva, gastronómie i potravinárstva, stavebníctvo, 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. Spĺňa podmienky moderného vzdelávacieho 
zariadenia v oblasti odbornej prípravy žiakov na povolanie. Disponuje modernou didaktickou 
technikou, výpočtovou technikou a kvalifikovaným tímom pedagógov. V areáli školy sa 
nachádzajú moderné odborné učebne, odborné dielne, telocvičňa, športovo-relaxačný areál i 
školská jedáleň.  

Škola zaznamenáva každý rok veľa úspechov v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry a 
športu. V škole sa úspešne realizujú menšie domáce projekty, ale aj veľké projekty 
prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu  v oblasti vzdelávania i infraštruktúry. Žiaci 
počas štúdia v našej škole získavajú množstvo teoretických vedomostí i praktických zručností 
vo zvolenom študijnom alebo učebnom odbore. Po skončení štúdia získavajú stredné odborné 
vzdelanie. Nachádzajú uplatnenie nielen na domácom, ale aj európskom trhu práce. Mnohí 
pokračujú v štúdiu na vysokých školách. 

Žiaci našej školy majú možnosť študovať nielen v Starej Ľubovni, ale aj na Elokovanom 
pracovisku v Lomničke v týchto odboroch: 

Stará Ľubovňa: 

 hotelová akadémia, ŠO 
 pracovník marketingu, ŠO 
 kuchár, ŠO, UO  
 čašník, servírka 
 operátor stavebnej výroby 
 cukrár 
 murár, stolár 
 kaderník 
 nadstavbové štúdium (spoločné stravovanie, stavebníctvo, vlasová kozmetika) 

  
Elokované pracovisko v Lomničke: 

 lesná výroba 
 stavebná výroba 
 praktická žena 
 murár 
 poľnohospodár  -  služby 

 

 

 



 

  

Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do súťaží na okresnej, regionálnej, krajskej, 
celoslovenskej i medzinárodnej úrovni a zaznamenávajú  pod vedením svojich vyučujúcich a 
majstrov  odbornej výchovy  výrazné úspechy.    
 
 
Medzinárodná úroveň:   
TATRANSKÝ KUCHÁR,  
medzinárodná súťaž  
mladých kuchárov,  2.miesto. 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                Tatranský kuchár2012,  
                                                                                                R.Vandžura, 2.miesto 
 
 
CASSOVIA CUP Košice,  
medzinárodná súťaž v miešaní nápojov,  
3.miesto. 
  
GORAL EURO CUP, 5. miesto,                     
Zlaté a Brondzové pásmo v súťaži.  
  
                                                                                            Junior Bartenders EUROCUP 2012,                                           
                                                                                           J .Zimová, Strieborné pásmo 
 
 
Junior Bartenders EURO CUP, barmanská súťaž,  Strieborné pásma     v súťaži  
jednotlivcov i v súťaži družstiev.                                                                                                                       
 
 
TOP BARMAN — Púchov, cena za najkvalitnejší a najkrajší technický    výkon.   
 
 
 
VARENIE BEZ HRANÍC, medzinárodná súťaž mladých 
kuchárov zameraná   na nadväzovanie spolupráce stredných 
škôl z Poľska, Českej    republiky a Slovenska, 1. miesto. 
                                                                                  
                                                                                                               
 
                                                                                                      Varenie bez hraníc 2013,               
                                                                     R. Vandžura,  P. Knapík,  K. Bernátová, 1.miesto 
                           
SWEET CUP 2013,  medzinárodná súťaž mladých kuchárov, cukrárov, aranžérov a 
predavačov, zastúpenie   v kategóriách :  príprava slávnostného dezertu, príprava ľubovoľnej 
torty, pokušenie na tanieri. Všetci súťažiaci získali Zlaté ocenenie. 



  
SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR 2013,                            
 
účasť   v národnom  deväťčlennom finále súťaže 
v odborných zručnostiach  v odbore kuchár. 
                                                                                   
                                                                                
                                                                               
                                                                              Skills Slovakia  - GASTRO JUNIOR 2013, 
                                                                       P. Knapík v akcii, kontroluje šéfkuchár Ľ.Herko 
 
 
  
SPOTREBA PRE ŽIVOT,  
medzinárodná súťaž školských časopisov zameraná na  
spotrebiteľské vzdelávanie -  Hlavné ceny, Čestné 
uznania, mimoriadne ocenenia  - návštevy Bruselu v 
roku 2009 a  dvakrát  v Štrasburgu v roku 2013. 
 
                                                                                                                            
                                                                                                         
 
                                                                                                  Spotreba pre život,  
                                                                                   T.Beňáková, A.Stupáková, K.Bujňáková,     
                                                                                      Malé Francúzsko, Štrasburg 2013 
 
 
 
 
FOR ARCH 2013,                                           
PVA EXPO PRAHA, medzinárodná stavebná výstava, 
ktorej súčasťou bolo medzinárodné finále 17. ročníka 
súťaže SUSO - Súťažná prehliadka stavebných remesiel 
pre žiakov stredných škôl.   
                                                
                                                                                                                                
                                                                                                        FOR ARCH 2013, 
                                                                                                     J.Urbaňák, M.Bačik, 
 
 
Celoslovenská úroveň : 
ROLLANDOV HREBEŇ,  
celoslovenská súťaž mladých kaderníkov,  
zastúpenie v dvoch kategóriách - denné účesy, 2. miesto, 
spoločenské účesy, 2. miesto. 
  
                                                                                       
                                                                                                         
                                                                                                       Rollandov hrebeň 2012, 
                                                                                                   M. Compeľová, K. Duláková                                                                  



  
ZÁHRADA PREŠOV - aranžovanie kvetov, 1.,2.,3.,5. miesto medzi študentmi i dospelými.  
 
 
MLADÝ REMESELNÍK - súťaž zameraná  na 
Vyhotovenie segmentu komína  z lícových tehál pre 
žiakov učebných a študijných odborov,  1. miesto 
a 3.miesto. 
  
 
 
                                                                                                                                     
                                                                                                      Mladý remeselník 2012,  
                                                                                                T. Grech, D. Malast, 1.miesto                                               
          
 
 
 
Krajská úroveň:  
 
Krajská prehliadka SOČ -  3. miesta, 1. miesto v 35. ročníku SOČ. 
Za ochranu i zlepšovanie životného prostredia   a aktivity zamerané na ochranu 
ľudských  práv naša škola získala  certifikáty : 
 

 ZELENÁ ŠKOLA s dvoma hviezdičkami a členstvo v celosvetovej sieti    Eco—
schools, 

 ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE, GLOBÁLNA AKTÍVNA ŠKOLA. 
 
Naši žiaci z odborov kuchár, čašník, servírka majú možnosť absolvovať zahraničnú prax v 
hotelových   zariadeniach v Grécku či na Cypre a žiaci odboru  pracovník marketingu v 
záhradníckej firme v Nemecku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Regionálny operačný program 
 
„Energetická hospodárnosť, rozširovanie, rekonštrukcia a modernizácia stavieb na SOŠ, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ (zatepľovanie, samostatné vykurovacie telesá, nové odborné 
učebne, nová školská knižnica, vyasfaltovanie ciest a chodníkov v areáli školy, ďalšie 
vybavenie IKT v učebniach,..) v rokoch 2009 – 2011, výška NFP:  1 193 563,24 EUR 
  
 
Operačný program Vzdelávanie 
 

 „Nastúpme na novú cestu výučby“ realizácia v rokoch 2009 – 2011,  
výška NFP:  297 733,22 EUR  

  
 „Pomôžme žiakom z marginalizovaných rómskych komunít postaviť sa na vlastné 

nohy, realizácia v rokoch 2013 – 2014, 
      Výška NFP: 132 947,09 eur. 

  
 Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia, realizácia v rokoch 2014 – 2015,  

výška NFP: 240 033,13 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mesto Stará Ľubovňa 

 

Akoby centrálnu os severného Spiša vytvára 
rieka Poprad, prameniaca pri Popradskom 
plese. Kľukatí sa k Dunajcu, aby sa spolu s 
ním prostredníctvom Visly dostala k 
Baltickému moru. Je to jediná rieka, ktorá si 
svojím korytom prehrýzla cestu Slovenskom 
k severu. Výhodnú polohu územia si všimol 
už človek v staršej dobe kamennej, i keď 
prvé stopy života pochádzajú z oveľa 
skorších dôb. Sú to skamenelé schránky 
ulitníkov nájdené pri hrade Ľubovňa, ale aj v lokalite ďalších troch obcí. 

Avšak za najstaršiu stopu o osídlení mesta Stará Ľubovňa človekom sa považuje nález sivého 
radiolaritu, predbežne datovaný do stredného úseku staršej doby kamennej - paleolitu. 
Najstaršia listinná zmienka o Starej Ľubovni je z r. 1292. Nesporné však je, že existovala 
už skôr. Po postavení hradu Ľubovňa sa obec zmenila na podhradie a tým sa zväčšil jej 
význam. 

Pre rozvoj mesta bol významný rok 1364, kedy Kráľ Ľudovít I. udelil Starej Ľubovni dve 
privilégiá. Prvou listinou ju povýšil na kráľovské mesto s právami, aké používali mestá 
Košice a Budín. Druhou listinou     z 13.októbra 1364 dal mestu široké výsady pri vydržiavaní 
výročných trhov. Ďalší vývoj podstatne ovplyvnilo zálohovanie územia poľskému kráľovi 
v rokoch 1412 – 1772. 

Mesto sa stalo známym hospodárskym a kultúrnym centrom. Po skončení zálohu však  stratilo 
výnimočné postavenie, opustili ho úradníci i šľachta. Stará Ľubovňa sa stala centrom len 
širšieho okolia.  Aj dnes tvorí historické jadro mesta pravidelné námestie obdĺžnikového tvaru   
s renesančnými meštianskymi domami s neskoršími barokovými a klasicistickými úpravami. 
Dominantou námestia je Kostol svätého Mikuláša pochádzajúci z obdobia okolo r.1280 a 
Provinčný dom - bývalé sídlo gubernátora zálohovaných spišských miest, v r. 1639 
prestavané v renesančnom slohu. 

 

 
 
 
 



        
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda : 
KP SOČ  - Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti 
KK SOČ  - Krajská komisia Stredoškolskej odbornej činnosti 
OHK  SOŠ -  Odborná hodnotiaca komisia Stredoškolskej odbornej činnosti 
 
 
 
Kontakt: 
Stredná odborná škola 
Jarmočná 108 
064 01  Stará Ľubovňa 
 
e-mail: sekretariat@sosjsl.sk, maria.patorajova@sosjsl.sk 
web: www.sosjsl.edupage.org 
 
telefón:  052 716 43 11  sekretariát 
 052 716 43 14  PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy  
 052 716 43 15  RNDr. Peter Petrík, zástupca riaditeľa pre TV 
 052 716 43 18  Ing. Mgr. Miroslav Knap, zástupca riaditeľa pre PV  

             POPRAD  
PREŠOV  

AS 

SOŠ Jarmočná 
108 

Kaufland 

Nám.sv.Mikuláša 


