
Zloženie Krajskej komisie SOČ Prešovského kraja 
 
 
 

Predseda: 
Ing. Anna KREJSOVÁ  č. t.: 052/7164311 
Stredná odborná škola  
Jarmočná 108 
064 01 Stará Ľubovňa 
krejsova.a@pobox.sk krejsova.anna@sosjsl.sk  

 
 
Tajomník: 

Ing. Daniela PAJDLHAUSEROVÁ 
066 01 Humenné 
dpajdl@gmail.com 

 
 
Koordinátor: 

Mgr. Ján BENKO, PhD.  č. t. : 051/7733413 
Stredná odborná škola podnikania 
Masarykova 24 
081 79 Prešov 
janbenko@gmail.com 

 
 
Členovia: 

PhDr. Eva KONEČNÁ  č. t. : 051/7733304 
Stredná zdravotnícka škola 
Sládkovičova 36 
080 24 Prešov 
eva.konecna14@gmail.com 
 
 
Mgr. Andrej ULIČNÝ  č. t. : 051/7733304 
Stredná zdravotnícka škola 
Sládkovičova 36 
080 24 Prešov 
andrej71@inmail.sk 
 
 
Ing. František MOYZES  č. t. : 051/7725567 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 
Plzenská 1 
080 47 Prešov 
moyzes.spsepo@gmail.com 
- zodpovedný za webovú stránku krajskej komisie 
 
 
Ing. Miloš ŠKATULÁR  č. t. : 051/7565116 
Regionálne pracovisko MPC 
T.Ševčenka 11 
080 20 Prešov 
milos.skatular@mpc-edu.sk 
- zástupca Metodického centra v krajskej komisii 
 



V prípade záujmu o prácu v Krajskej komisii SOČ Prešovského kraja kontaktujte niektorého z 
členov komisie. Nie je to ohraničené ani pôsobnosťou na nejakej škole či mestom.  
Radi medzi seba prijmeme aktívnych, zapálených ľudí pre SOČ. 
 
 
Krajská komisia SOČ 
1. Na riadenie SOČ v krajskej súťažnej prehliadke vymenúva príslušný zodpovedný riadiaci orgán 
štátnej správy, ktorý riadi školu a Krajskú komisiu. 
2. Krajskú komisiu tvorí predseda, tajomník (spravidla pracovník Centra voľného času), zástupca  
príslušného orgánu štátnej správy, zástupca metodického centra, učitelia škôl, prípadne ďalší  
odborníci. 
3. Predsedu Krajskej komisie vymenúva príslušný orgán štátnej správy na základe návrhu 
predsedu Ústrednej komisie, členov Krajskej komisie vymenúva orgán štátnej správy na základe 
návrhu predsedu Krajskej komisie. 
4. Krajská komisia zriaďuje na prípravu a organizáciu súťažných prehliadok pracovné skupiny. 
5. Krajská komisia zasadá najmenej 2-krát ročne, prípravný výbor regionálnej a krajskej prehliadky  
podľa potreby (asi 4-krát ročne). 
6. Kde je v kraji potrebné uskutočniť regionálne prehliadky (región tvorí zoskupenie niekoľkých  
okresov), Krajská komisia zabezpečí regionálnu prehliadku SOČ v jednotlivých odboroch. 
7. Zoskupenie obvodov do regiónu určuje Krajská komisia. 
8. Odborné hodnotiace komisie navrhuje Krajská komisia a vymenúva ich príslušný orgán štátnej  
správy, prípadne predseda Krajskej komisie v súlade so Smernicou Ministerstva školstva Slovenskej  
republiky číslo 13-2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl. 

 
 

Úlohy Krajskej komisie SOČ 
-  Organizačne a odborne zabezpečiť krajské (regionálne) súťažné prehliadky SOČ. 
-  Navrhovať členov odborných hodnotiacich komisií do vyhlásených súťažných odborov v krajskej 
(regionálnej)  súťažnej prehliadke. 
-  Zabezpečiť do troch dní po ukončení krajskej prehliadky odoslanie výsledkov víťazných prác zo 
súťažných  odborov, vrátane prihlášky a úplnej dokumentácie, poverenému realizátorovi celoštátnej 
prehliadky. 
-  plniť úlohu garanta on-line systému SOČ v krajskom kole 
-  predsedovia krajských súťažných prehliadok každoročne zhodnotia výsledky príslušnej súťažnej  
prehliadky a činnosť komisií. Písomnú správu o priebehu a výstupoch spolu s výsledkovou listinou  
poskytnú predsedovi vyššieho kola súťaže, predsedovi Ústrednej komisie a príslušnému krajskému  
školskému úradu do troch dní po prehliadke. 

 

 

 


