
Organizačné pokyny pre zabezpečenie 43. ročníka SOČ 

 v Banskobystrickom kraji 
 

 

Blížia sa školské kolá a krajské kolo 43.ročníka SOČ. Situácia dovolila opäť organizovať 

súťaž iba formou dištančnou. Tento ročník sa uskutoční pomocou „Manuálu k priebehu 

prípravy technickej podpory 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti 2021 – dištančne“, 

ktorý je zverejnený na stránkach ŠIOV, pomocou aplikácií videokonferencie MT (Microsoft 

Teams) resp. Webex. https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Manual-online-SOC-

web.pdf  

Prihlasovanie prác ostáva tou istou formou ako po minulé roky, elektronicky cez 

Elektronické prihlásenie do súťaže SOČ, na stránkach ŠIOV. Na krajské kolo postupujú max.2 

práce zo súťažného odboru z jednej školy. Ústna prezentácia a obhajoba práce žiaka sa 

realizuje v rozpätí do 5 minút, následná diskusia členov OHK v rozpätí max. do 3 minút. 

Poprosím preštudovať metodiku!!!! Žiakovi musí potrebnú techniku, prístup na internet, 

aplikácie na uskutočnenie videokonferencie k obhajobe zabezpečiť vysielajúca škola.  

Potrebné prihlasovacie údaje budú postupujúcim žiakom pridelené včas na základe 

mailovej adresy, ktorú žiak uvedie na prihláške. Pred samotným krajským kolom súťaže sa 

uskutoční skúšobné spojenie žiakov a hodnotiteľov, aby v deň obhajob bolo všetko 

pripravené na úspešnú obhajobu.  

Poprosím pozorne preštudovať metodiku, ktorej link je uvedený vyššie!!!! 

Pre Banskobystrický kraj v šk.roku 2020/2021 platia pre súťaž SOČ nasledovné termíny: 

 

Školské kolá  

 

do  5.3.2021 

Štatistika o počte zapojených žiakov v školskom kole do 8.3.2021 

 

Uzatvorenie elektronického on–line systému odovzdania 

prác do krajskej prehliadky 

do  15.3.2021  

 

Porada hodnotiteľov (online formou) 17.3.2021 13:30 – 15:00 

hod 

 

Skúška pripojenia žiakov a hodnotiteľov (online formou) 23.3.2021  11:45 - 12:45 

hod 

Krajské kolo SOČ (online formou) 

 

26.3.2021    8:30 – 13:30 

hod 

https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Manual-online-SOC-web.pdf
https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Manual-online-SOC-web.pdf


Celoštátna prehliadka SOČ (v prípade prezenčnej formy – SPŠ 

stavebná Trenčín + KCVČ Trenčín) 

 

27. – 30. 4.2021 

 

S akýmikoľvek otázkami, na ktoré budeme vedieť odpovedať sa obráťte na: 

Mgr. Janka Hrabovská, CVČ Junior, B.Bystrica 

hrabovska@juniorbb.sk ; 0917 553 443 

Ing. Danka Račková, SOŠ drevárska Zvolen, predseda KK SOČ,  

danka.rackova@sosdrev.sk; 0908 903 956  

 

 

Ing. Danka Račková, predseda KK SOČ 
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