
Organizačné pokyny: 
   

- metodici na školách posúvajú súťažné práce do vyšších kôl na základe hodnotenia OHK.  

Termín uzavretia systému je 3. apríla 2020.  

 

- členovia krajskej komisie ohodnotia práce v e-systéme a dostupné veci ( prílohy) preštudujú 

s tým, že vo výsledku namiesto 5 oblastí  hodnotia  4.  

(tzn.: vynechá sa časť ústna obhajoba práce a diskusia k problematike z dôvodu dištančnej 

formy súťaže).  

 

Kritériá pre hodnotenie prác určila pre obmedzené možnosti celoštátna odborná komisia 

nasledovne: 

a) Odborná a obsahová úroveň práce ( max. 15 bodov)  

b) Použitie argumentácie a dôkazov (max. 15 bodov)  

c) Formálna stránka práce, úroveň spracovania práce a dokumentácie, používanie  

odbornej terminológie (max. 10 bodov)  

d) Využitie práce (max. 10 bodov) 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že počas priebehu a otvorenia aktuálneho ročníka súťaže SOČ boli 

vykonané zmeny v mechanizme, systéme a podmienkach súťaže, každý súťažiaci musí byť 

krajskou komisiou prostredníctvom metodikov SOČ jednotlivých škôl, pred týmto spôsobom 

hodnotenia, informovaný o tejto skutočnosti. Samozrejme, ak by študenti nesúhlasili 

s takýmto hodnotením a úpravou kritérií súťaže, môžu požiadať o stiahnutie svojej práce 

a tento rok nesúťažiť (možno by to chceli využiť žiaci nižších ročníkov).  Museli by to však 

oznámiť KK najneskôr do 3.4.2020 (na adresu: petra.horvathova@rcm.sk). 

 

Každý člen krajskej komisie vypíše tabuľku hodnotenia, ktorú odovzdá predsedovi krajskej 

komisie svojho odboru – elektronicky, ktorý body spočíta a na jej základe určí poradie. 

V prípade, že na prvých 3 miestach sa vyskytne prípad rovnakého počtu bodov pri 2 prácach, 

predseda posúdi rovnosť bodov a rozhodne o poradí v diskusii s ďalšími členmi. 

 

- termín na posúdenie, preštudovanie  a vyhodnotenie prác na úrovni kraja je do 15. apríla 

2020. (Hodnotenie a štúdium členov komisií  skontroluje v e-systéme  predseda krajskej 

komisie, resp. vedúci súťažného kola.)  

 

- diplomy budú udelené za prvé až tretie miesto, ostatní riešitelia získajú certifikát o účasti 

v KK. Doklady sa vystavia a spracujú v e-systéme a pošlú žiakom elektronicky, resp. podľa 

možností sa vystavia diplomy a certifikáty v tlačovej forme a rozpošlú poštou alebo podľa 

možností a aktuálnej situácie odovzdanie k rukám podľa pokynov krajskej komisie. 

 

- postupový kľúč zostáva nezmenený.  Z krajských kôl postúpia 2 práce z každého odboru do 

celoštátneho kola v e-systéme, najneskôr v termíne do 20. apríla 2020, v ktorom spôsob 

hodnotenia je rovnaký ako na úrovni kraja.   

 

- výsledky celoštátneho kola – elektronicky sa spracujú od 1. po 3. miesto v poradí.   Všetky 

ostatné práce skončia na 4. mieste. Výsledky budú zverejnené na stránke ŠIOV.sk,  v termíne 

do 29. mája 2020. 
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ZHRNUTIE: 

 

 metodikov SOČ prosíme, aby zabezpečili nahratie prác v systéme a aby informovali 

žiakov o úprave podmienok pre tento školský rok. Súčasne, aby informovali KK najneskôr do 

3.4.2020 (na adresu: petra.horvathova@rcm.sk), ktorí žiaci chcú stiahnuť svoj projekt za týchto 

podmienok, aby nebol hodnotený. 

 

 3.4.2020, keď sa uzavrie e-prihlasovanie ( k dnešnému dňu je v systéme za Košický 

kraj 138 prác), otvoríme pre porotcov - hodnotiteľov projekty na hodnotenie (zašleme im 

o tom e-mailom informáciu). 

 

 výsledky krajského kola, ako aj aktuálne informácie nájdete zverejnené na webovej 

stránke www.rcm.sk . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petra.horvathova@rcm.sk
http://www.rcm.sk/

