
Organizačné pokyny pre zabezpečenie 43. ročníka SOČ  
 
 
 

- 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, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou. 

- je predpoklad, že vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu všetky kolá SOČ prebehnú 

dištančnou formou.  

- termíny sú nateraz záväzné, no môže dôjsť k posunutiu termínov v závislosti od 

situácie, súvisiacou s pandémiou Covid – 19, resp. ak sa situácia zlepší, môžu sa krajské 

kolá a celoštátne kolo realizovať tradičným spôsobom prezenčne. O všetkých zmenách 

Vás budeme včas informovať. 

 

Termínovník: 

 

  Návrhy porotcov + údaje o metodikovi 
  (e-mailom: petra.horvathova@rcm.sk)  do 15.1.2021 

  
  Školské kolá do  5.3.2021 

  

  
  Nahratie prác do e-systému, uzatvorenie e-systému  do 11.3.2021 

  

  
  Prihlášky, súhlas dotknutej osoby a štatistika o počte    
  zapojených žiakov v školskom kole 
  (e-mailom: petra.horvathova@rcm.sk)  do 15.3.2021 
  
 

  Krajské kolo SOČ 31.3.2021 

  
 

  Celoštátna prehliadka SOČ  
  (v prípade prezenčnej formy: SPŠ stavebná, Trenčín) 27. – 30. 4.2021 

  



 

✓ nové školy a noví metodici SOČ sa prihlásia do elektronického systému. 
Akékoľvek problémy, hneď konzultujú - petra.horvathova@rcm.sk. Novým 
metodikom, na základe poskytnutých údajov bude vytvorený prístup do elektronickej 
prihlášky (tí, ktorí ho ešte nemajú). Doterajším metodikom SOČ platia pôvodné heslá. 

 

✓ on-line prihlásenie na stránke www.siov.sk (správne a úplne vyplnená on-
line prihláška) 
 
NOVÉ !!!  
každý súťažiaci okrem textu a príloh, ktoré považuje za potrebné pre svoj projekt, 
vloží do prihlášky aj link na 2-3 min. video prezentáciu práce. Video prezentácia je 

povinná. 
V prihláške vloží tento link v sekcii: Hlavné údaje o práci/ Príloha práce.  

 
✓ prácu posúva v systéme do vyššieho kola garant školského kola/metodik 

(metodik vypíše hodnotenie + umiestnenie a posunie prácu cez ikonu „postup do 
vyššieho kola“. Pred posunutím práce odporúčame vytlačiť zo systému prihlášku. 
 

✓ prosíme o dôsledné dodržanie termínu pre odoslanie prác (systém sa uzatvára a 
po stanovenom termíne vám už neumožní nahrať práce) 
 

✓ podmienkou zaradenia práce do súťaže SOČ je jej originalita (žiak 
neprezentoval prácu v žiadnej inej súťaži MŠVVaŠ SR 

 

Čestné vyhlásenie 
 

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému 
 

..................... „ som vypracoval/a samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. 
Prácu som neprihlásil/a a neprezentoval/a v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Som si vedomý/á dôsledkov, ak 
uvedené údaje nie sú pravdivé. 
 

V tlačenej verzii práce je pod vyhlásením potrebný vlastnoručný podpis. 

 
 

✓ žiak môže súťažiť súčasne vo viacerých odboroch, avšak s inými prácami 
 

✓ venujte pozornosť správnemu zaradeniu prác do súťažných odborov 
 

✓ pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov postupovať na základe 
Metodickej príručky SOČ 2018 (pričom pre tento ročník SOČ bol vydaný dodatok 
do metodickej príručky) 

 
 
 
Všetky aktuálne informácie k SOČ nájdete na webovej stránke: 
www.rcm.sk 
 
 

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

