
38. ROČNÍK SOČ NA NAŠEJ ŠKOLE 

Tak ako každý rok aj v školskom roku 2015/2016 sa žiaci našej školy zapojili                    

do celoslovenskej súťaže SOČ. 

Dňa 26.2.2016 sa uskutočnilo školské kolo 38. ročníka SOČ. 

Do súťaže sa zapojili žiaci  2. - 4. ročníka s celkovým počtom 13 prác. Súťažilo sa 

v dvoch odboroch: Problematika voľného času  

                              Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

Dňa 17.03.2016 sa stretli členovia odborných hodnotiacich komisií  a všetci súťažiaci. 

Súťažiaci boli odmenení za svoju prácu, v ktorej preukázali nielen vedomosti, ale aj 

zručnosti a schopnosť prezentovať sa verejne pred odbornou komisiou 

a spolužiakmi. 

Po prvý krát boli žiaci našej školy z odboru Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

odmenení finančnou hotovosťou, ktorú poskytla Slovenská stavebná vedecko-

technická spoločnosť.  

Finančnú odmenu odovzdal žiakom Prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc., predseda odbornej 

hodnotiacej komisie školského kola a člen krajského kola SOČ, ktorý ocenil dobrú prácu 

žiakov, zaželal im veľa úspechov vo vyšších kolách SOČ a maturantom úspešné 

absolvovanie maturitných skúšok a veľa úspechov v ďalšom štúdiu. 

Prácu žiakov vysoko hodnotil aj riaditeľ školy Ing. Michal Mitrik, PhD., ktorý vyjadril 

presvedčenie, že žiaci aj v nasledujúcich rokoch budú rozvíjať svoje schopnosti a odborné 

vedomosti pod vedením svojich učiteľov. Vzhľadom na veľmi dobrú odbornú úroveň 

všetkých prác žiakov štvrtých ročníkov a na návrh odbornej hodnotiacej komisie 

rozhodol, že práce maturantov budú uznané ako praktická časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky. 

UMIESTNENIE ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH KOLÁCH SOČ: 

V školskom kole sa súťažilo v dvoch odboroch a umiestnenie bolo následovné:                                                    

 

v odbore 01 - Problematika voľného času: 

1. miesto:   Peter Sedlák, 3.B: Svet očami bikera  ( práca postúpila do obvodného kola) 
2. miesto:   Lukáš Jaroš, 3.B: Jarné druhy húb      
                   Mária Sopková, 3.C: Bizantské umenie - Ikony 
3. miesto:    Jaroslav Genco, 3.C: Basketbal - celosvetový fenomén 
 

v odbore 10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia: 

1. miesto:   Kristína Borzová, Martin Kondáš, 4.C: Rekonštrukcia školy na bytový dom  
                                                                  (práca postúpila priamo do krajského kola) 
2. miesto:    Martin Chorvát, Pavol Tegda, 4.C: RD so zariadením podľa FENG SHUI   
                                                                  (práca postúpila priamo do krajského kola)         
3. miesto:    Lukáš Šomodi, 2.B: Dom Alex 
 



V obvodnom kole  našu školu reprezentoval Peter Sedlák z 3.B s prácou na tému: 

Svet očami bikera. Umiestnil sa na 5. mieste a postúpil do Krajského kola. 

 

V krajskom kole  súťažili naši žiaci v dvoch odboroch: 

v odbore 01 - Problematika voľného času:  

 Peter Sedlák, 3.B: Svet očami bikera  ( práca nepostúpila do vyššieho kola) 

 

v odbore 10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia:    

1. miesto:   Kristína Borzová, Martin Kondáš, 4.C: Rekonštrukcia školy na bytový dom                                           

                                                                         (práca postúpila do celoslovenského kola) 

 
2. miesto:    Martin Chorvát, Pavol Tegda, 4.C: RD so zariadením podľa FENG SHUI   
                                                                     (práca postúpila do celoslovenského kola)         
 

V celoslovenskom kole sa práca našich žiakov síce neumiestnila na prvých piatich 

miestach, ale svojou prezentáciou a odbornou prácou ukázali, že sú šikovní a majú 

odborné predpoklady na to, aby sa raz stali šikovnými architektmi a projektantmi, 

ktorí budú robiť dobré meno svojej škole. 

Všetkým študentom, ktorí sa zapojili do 38. ročníka súťaže SOČ blahoželáme 

a dúfame, že sa po získaní cenných skúseností zapoja aj do ďalších ročníkov. 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 4.5.2016                                         Ing. Eva Kovaříková 

                                                                                    Koordinátorka SOČ 


