
Postupový kľúč 

 

ročník SOČ:  39                                                                         kraj:  Prešovský        

 

Predseda krajskej komisie SOČ Ing. A.Krejsová 

 

 

Školské kolá SOČ uskutočniť v zmysle termínovníka súťaže : http://www.siov.sk/sutaze do 
1.marca 2017 

Do vyššieho kola súťaže postupujú práce z každého odboru a školy v počte.... 

↓ 

po 2 práce z každého odboru 

 

Krajská prehliadka SOČ 
Dátum konania:  31.marec 2017  
Realizátor: Stredná odborná škola 
Adresa:  Jarmočná 108, 064 01  Stará Ľubovňa 
Zodpovedný:  Ing. A.Krejsová 
Telefón: 052/4322794 
 
Práce zo školského kola zaslať do dátumu: 3.marca 2017 

↓ 

                                                   2 práce z každého odboru 

 

Celoštátna prehliadka SOČ 
Dátum konania: 25. – 28.apríl 2017 
Realizátori: Stredná priemyselná škola J.Murgaša 
Adresa: Hurbanova 6, 947 01  Banská Bystrica 

Kontakty:  www.spsjm.sk,   e-mail: k.kordik@gmail.com,    tel. 048/4723312 

 

Spoluorganizátor: Stredná odborná škola 

Adresa: Pod Bánošom 80, 947 11  Banská Bystrica 

Kontakty: www.sosbanbb.sk,    e-mail: sos@sosbbb.edu.sk,   tel. 048/4147629 

 

 

 

 

 

 

http://www.spsjm.sk/
mailto:k.kordik@gmail.com
http://www.sosbanbb.sk/
mailto:sos@sosbbb.edu.sk


UPOZORNENIE !!! 

V prihláškach škôl do 39.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 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 informácii ku organizácii krajského kola.  

Do 16.februára bude zverejnený zoznam prihlásených škôl do 39.ročníka. Bez 
dodanej správne vyplnenej prihlášky nemôže a nebude vaša škola pripustená na 
súťaž! Prihlášky stačí preskenované poslať na mail uvedený na prihláške – 
kksocpo@gmail.com. 

Žiadame dôsledne dodržať termíny odoslania/potvrdenie prác zo škôl v rámci 
elektronickej prihlášky. Ak dané práce nepotvrdíte v stanovenom termíne (do 
03.03.2017 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. 2x32, 
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! 

 

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  06.03 - 10.03.2017 

-       externá časť MS      14.03. - 17.03.2017  

-       veľkonočné prázdniny     13.04. - 18.04.2017 

-  nezabudnite: 

http://www.soc.vadium.sk/


a) zaslať  Prihlášku školy do súťaže do 14.02.2017 (polnoci) vyplnený na 
adresu kksocpo@gmail.com 

b) po školskej prehliadke vyplniť a odoslať 2 elektronické formuláre do 
03.03.2017 (polnoci), prístup k nim cez stránku krajskej komisie alebo 
priamo  

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

 

1. Návratka o zapojenosti školy do 39.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. 
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