
Organizačné pokyny pre zabezpečenie 43. ročníka SOČ v 

Banskobystrickom kraji 

 

 
 V zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 

o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 43.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční 

v školských, okresných (pre niektoré kraje), krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou 

prehliadkou.   

Harmonogram súťaží pre šk.rok 2020/2021 realizovaných v spolupráci so ŠIOV 

nájdete na stránke ŠIOV https://siov.sk/sutaze/harmonogram-sutazi-na-rok-2020-

2021/ (v PDF súbore SOČ - str.3). Termíny sú nateraz záväzné, no môže dôjsť 

k posunutiu termínov v závislosti od situácie, súvisiacou s pandémiou Covid – 19. 

Nateraz je predpoklad, že všetky kolá SOČ prebehnú dištančnou formou, no je 

možné, že aspoň na úrovni škôl prebehnú formou prezenčnou. V prípade, že 

prezenčnou formou by mohli prebehnúť aj kolá krajské, krajská prehliadka 

Banskobystrického kraja sa uskutoční v priestoroch SPŠ dopravnej, Sokolská 911/94, 

Zvolen. 

 

Prihlášku školy do 43. ročníka SOČ zašlite na príslušnom tlačive na adresu CVČ 

- JUNIOR, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica s poznámkou SOČ, najneskôr do 

15. januára 2021. Prihláška školy je nevyhnutnou podmienkou registrácie školy do 

on-line systému.  

 

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  

 

Odovzdanie postupujúcich prác pre krajské kolo (v 

prípade prezenčnej formy) na SPŠ dopravnú Zvolen  

do  15.3.2021  

 

Porada hodnotiteľov (v prípade prezenčnej formy) 18.3.2021 

 

Krajské kolo SOČ 

 

26.3.2021 

Celoštátna prehliadka SOČ (v prípade prezenčnej formy 

– SPŠ stavebná Trenčín + KCVČ Trenčín) 

 

27. – 30. 4.2021 
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Od školského roka 2010/2011 v organizácií Stredoškolskej odbornej činnosti je 

zavedený systém on-line prihlášky. On-line prihlášku nájdete na stránke: www.siov.sk  

- súťaže – SOČ - elektronické prihlásenie do súťaže SOČ. Prvé okienko slúži na 

prihlasovanie žiakov, druhé na prihlasovanie garantov (metodikov) a porotcov. V tejto 

časti je umiestnený aj manuál k on-line prihláške. Doporučujeme najskôr sa oboznámiť 

s manuálom a dodržať postupnosť krokov. Súťažiaci sa už od školského kola SOČ 

prihlasujú do súťaže prostredníctvom on-line prihlášky. Žiadame, aby sa súťažiaci do 

on-line systému SOČ prihlasovali len zo svojej e-mailovej adresy. Práce postupujúce 

do vyššieho (krajského) kola a hodnotenia práce, ktoré je súčasťou on-line prihlášky, 

posunie garant školského kola (metodik SOČ) na základe odporúčania odbornej 

hodnotiacej komisie. Upozorňujeme, že systém sa automaticky uzavrie po uplynutí 

určených termínov. Po skončení školského kola je potrebné zaslať alebo osobne doručiť 

jeden exemplár postupujúcej práce v tlačenej forme s prílohami a vyplnenou a 

podpísanou prihláškou (prihlášku je možné vytlačiť z on-line systému) na školu , ktorá 

usporiada Krajskú prehliadku SOČ – SPŠ dopravnú , Sokolská ul. 911/94, 960 01 

Zvolen, p. Ing. Renáta Trnovcová.  

Štatistické údaje o počte Vašich žiakov a žiačok zapojených do SOČ podľa súťažných 

odborov zašlite ihneď po skončení školského kola na predpísanom tlačive najneskôr do 

8. 3. 2021 na adresu: CVČ - JUNIOR, Mgr. Jana Hrabovská , Tajovského 30, 975 90 

Banská Bystrica, hrabovska@juniorbb.sk . Do štatistiky žiadame uviesť všetky práce 

a všetkých autorov a spoluautorov, ktorí sa zapojili do školského kola SOČ, aj keď do 

Krajského kola nepostúpili. 

Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že 

túto prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži, gestorom ktorej je 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyhlásenie, ktorého tlačivo 

súťažiaci nájde na stránke www.juniorbb.sk  po kliknutí na ikonku SOČ podpíše a bude 

súčasťou jeho súťažnej práce. 

Pri vypracúvaní prác je potrebné, aby sa žiaci riadili Inovovanou metodikou SOČ 

https://cvcjuniorbb.files.wordpress.com/2018/10/metodika_soc-inovovanc3a1-

2018pdf.pdf, pričom pre tento ročník SOČ bol vydaný dodatok do metodickej príručky, 

týkajúci sa zaradenia prác do niektorých odborov 

https://cvcjuniorbb.files.wordpress.com/2020/09/dodatok-k-metodike-soc.pdf . Na 

stránke www.juniorbb.sk nájdete aj skrátenú verziu postupu písania prác SOČ 

https://cvcjuniorbb.files.wordpress.com/2019/11/tvorbaprace42r.pdf . 

Ďalšie informácie o SOČ Vám poskytne tajomníčka krajskej komisie SOČ p. Mgr. Jana 

Hrabovská na tel. č. 048/4153111, 4152635, e-mail: hrabovska@juniorbb.sk , alebo 

ich získate na adrese: www.juniorbb.sk , v nutnom prípade môžete kontaktovať aj 

predsedu Krajskej komisie SOČ p. Ing Danku Račkovú – tel. 0908903956, e-mail 

danka.rackova@sosdrev.sk , alebo rdanka@pobox.sk   

 

         Ing. Danka Račková v. r.  

    predseda KK SOČ 
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