
Dobrý deň, milí súťažiaci a metodici SOČ, 

tento školský rok sa krajská prehliadka SOČ v Košickom kraji bude konať  

01.apríla 2022 (podľa vyhlásených 17 jednotlivých súťažných odborov). 

Prosíme metodikov školskej prehliadky SOČ na stredných školách, aby si 

nahratie prác do databázy krajskej prehliadky SOČ overili poslaním zoznamu 

nahratých prác na e-mail: lubomir.mucha@rcm.sk           

Prosíme súťažiacich, aby si na krajskú prehliadku SOČ pripravili 5-minútovú 

prezentáciu alebo video o svojej práci a pripravili sa na obe formy súťaže, teda 

prezenčnú alebo dištančnú podľa konkrétnej situácie. 

Formu Krajského kola oznámime včas podľa konkrétnej hygienickej situácie. 

Podrobnejšie informácie o priebehu súťaže SOČ a termíny nájdete na stránke 

rcm.sk           

Prosíme o priebežné sledovanie tejto stránky. 

Termíny prehliadok SOČ 

44. ročník 

Školské prehliadky treba ukončiť do 25. februára 2022. 

Nahratie prác postupujúcich zo školského do krajského kola do 

elektronického systému je nutné urobiť najneskôr 10.03.2022. 

Krajská prehliadka SOČ sa uskutoční: 

1. apríla 2022 

na Gymnáziu Alejová č. 1. Košice,  

resp dištančnou formou v jednotlivých súťažných odboroch cez elektronické 

aplikácie. 

Potrebné informácie pre dištančnú formu súťaže dostanú súťažiaci po 

skompletizovaní prihlášok od predsedov odborných komisií najneskôr do 

18.marca 2022 na emailové adresy, ktoré uviedli v prihláške.  

V prípade prezenčnej formy dostanú informácie od Krajskej komisie SOČ 

a budú zverejnené aj na stránke rcm.sk  

 Celoštátna prehliadka SOČ sa uskutoční: 

26. – 29. apríla 2022 

na Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, 

Pod Vinbargom 3, Bardejov 

 



Upozornenie: 

Na všetky kolá súťaže SOČ sa žiak prihlasuje len elektronickou prihláškou, ku 

ktorej je prístup cez stránku https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-

cinnost/ → Elektronické prihlásenie do súťaže SOČ. Do elektronickej prihlášky 

sa vkladá aj práca.  

Do práce sa po odoslaní už nedá zasahovať. 

Ako metodici SOČ musíte následne všetky elektronické prihlášky (prác, ktoré 

postúpili do krajskej prehliadky) z Vašej školy ešte potvrdiť,  a to tak, že  každú 

prihlášku otvoríte a potvrdíte jej postup do Krajskej prehliadky. Tento krok je 

veľmi dôležitý, pretože až vtedy sa elektronická prihláška s prácou dostane k nám 

do databázy Krajskej prehliadky.  

V prípade, že ako metodik SOČ ešte nemáte prihlasovacie údaje, kontaktujte nás: 

lubomir.mucha@rcm.sk           

Porotcovia budú mať prístup k prácam on-line, preto stačí v prípade prezenčnej 

formy súťaže priniesť na Krajské kolo len jednu prácu spolu s vytlačenou 

prihláškou. Vytlačená práca bude porotcom k dispozícii počas obhajoby . 

Všetky informácie o súťaži SOČ nájdete v metodickej príručke SOČ, ku ktorej sa 

dostanete pomocou linku 

https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/ 

alebo 

https://siov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Metodika_SOC_2019_B5.pdf 

Konkrétne informácie ku Krajskému kolu nájdete na rcm.sk           

S pozdravom 

 

Koordinátor SOČ                                                     Predsedníčka KKSOČ 

RNDr. Ľubomír Mucha                                           Ing. Tatiana Hoffmannová 
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