Naše úspechy v celoslovenskom kole SOČ
Ako to už v našej škole býva zvykom, aj v školskom roku 2013/2014 sa organizovala
SOČ pre žiakov septimy. Nebolo by na tom nič zvláštne, lebo táto súťaž sa koná každý rok.
Avšak tentoraz to bolo pre ročník, ktorý navštevujem aj ja.
Po nástupe do septimy sme sa na hodinách slovenského jazyka začali oboznamovať
s odborným štýlom, ktorý sme neskôr aplikovali pri písaní svojich prác. Počas školského roku
sme si vymysleli témy prác, podľa nich sme práce zatrieďovali do sedemnástich odborov a
začali sme ku nim zhromažďovať teoretické informácie. Následne niektorí z nás vytvárali
dotazníky, iní pracovali na svojich výskumoch. Produktom nášho úsilia boli práce v písomnej
podobe. Ako sa blížil dátum odovzdania prác, ešte sme intenzívne dolaďovali predovšetkým
formálnu stránku. Vyvrcholením práce na školskej úrovni bolo školské kolo SOČ. Tu sme
prezentovali naše práce v zvolených odboroch pred trojčlennou porotou pozostávajúcou
z členov profesorského zboru našej školy. Táto porota po ukončení obhajob vybrala na
základe kvality a prezentácií maximálne dve práce z každého zastúpeného odboru do
okresného kola SOČ. Spolu bolo do vyššieho kola vybraných 21 súťažných prác z našej
školy. V závislosti od veľkosti konkurencie v jednotlivých odboroch v okrese sa organizovalo
okresné kolo SOČ v Strednej priemyselnej škole v Martine. Do tohto kola bolo vybraných 13
prác a z nich postúpilo do krajského kola 6. Zvyšných 8 prác postúpilo priamo zo školského
do krajského kola. Krajské kolo SOČ sa konalo na Strednej odbornej škole elektrotechnickej
v Liptovskom Hrádku a z našej školy sem postúpilo spolu 14 súťažných prác. Tu už bola
konkurencia značne väčšia, a tak sme sa cez toto sito výberového kola prebojovali s našimi
prácami štyria.
Následne sme našu školu reprezentovali na celoštátnej prehliadke SOČ v Starej
Ľubovni. Počas cesty autobusom na miesto ubytovania sme sa zastavili na návšteve
Ľubovnianskeho hradu. Potom sme sa ubytovali v hoteli v Starej Ľubovni. Ešte v ten deň sa
uskutočnilo slávnostné otvorenie Celoštátnej prehliadky SOČ v miestnej športovej hale. Po
noci strávenej v hoteli sme sa autobusmi previezli na miesto prezentácií našich prác – Stredná
odborná škola, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni. Tu sme sa opäť snažili presvedčiť odborné
hodnotiace komisie v príslušných odboroch o kvalite našich prác a aj o tom, že sme si účasť
na celoštátnom kole skutočne zaslúžili.
Nakoľko už samotná účasť na tomto podujatí je úspechom, každý zo súťažiacich si
právom zaslúži titul víťaza. Po ukončení obhajob našich prác a diskusií v jednotlivých
odboroch sme sa vrátili do hotela a čakali na čas vyhodnotenia podujatia. Večer sme sa
zhromaždili v autobusoch, ktoré nás previezli opäť do športovej haly na slávnostné
vyhodnotenie Celoštátnej prehliadky SOČ. Tu bol pripravený kultúrny program tvorený
predstaveniami s prevažne tradičnou miestnou tematikou. Potom nastal čas na vyhlásenie
výsledkov. Barbora Thomková a Martin Koban zo septimy A sa v odbore matematika, fyzika
umiestnili na krásnom 6. mieste. Simona Rišianová zo septimy B sa v odbore chémia,
potravinárstvo umiestnila na úspešnom 5. mieste a ja Patrik Lettrich zo septimy B som obsadil
1. miesto v odbore biológia. V noci bola pre účastníkov Celoštátnej prehliadky SOČ

pripravená diskotéka. Na ďalší deň ráno sme sa naraňajkovali a odišli autobusmi každý do
inej časti Slovenska.
Spätne vnímam SOČ (nezávisle od výsledkov) ako veľmi pozitívnu skúsenosť. Je tu
totiž možnosť preukázať svoje schopnosti a následne výsledky vlastného úsilia, porovnať
s ostatnými súťažiacimi na rôznych úrovniach od školskej, až po celoštátnu. Taktiež je podľa
mňa veľkým prínosom, že si pri tejto súťaži môžu žiaci vyskúšať písanie odbornej práce, čo je
veľmi výhodné pri tvorbe prác na vysokých školách. Pozitívum vidím aj v zdokonaľovaní
prezentačných a komunikačných schopností pri obhajobe vlastnej práce. Samozrejme, je tu aj
možnosť spoznať sa s rôznymi ľuďmi s podobnými aj odlišnými záujmami v závislosti od
súťažného odboru a témy ich prác. Vďaka účasti na všetkých kolách súťaže SOČ vrátane
celoštátneho som sa stretol s mnohými ľuďmi z celého Slovenska a získal kontakty na
potenciálne nádejných ľudí, ktoré môžem využívať. Myslím, že práca SOČ je prínosná
a snaha o vytvorenie kvalitnej práce sa oplatí aj z dôvodu osobného rozvoja s perspektívou do
budúcnosti.
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