
Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti 
Mladí ľudia, ktorí investujú svoj voľný čas do tvorby prác v  zaujímavých a odborných disciplínach, využívajú 

svoje vedomosti a zručnosti nielen na reprezentáciu školy, ale aj seba samých. Určite sa ich obzor v danej 

problematike rozšíril a nabrali nové skúsenosti, ktoré využijú aj v budúcom povolaní. Blahoželáme im  

k 1. miestu a držíme palce do krajského kola. Veríme, že ich práce budú ocenené aj tam, hoci konkurencia 

je obrovská vpočte 185 prác: 7. kategória 4 práce,. 17. kategória 13 prác, 12. kategória 14 prác,  14. kategória 12 

prác. Ďakujeme ich konzultantom za odborné vedenie a spoluprácu pri tvorbe prác, ako aj garantovi SOČ RNDr. 

Majirskému  za zorganizovanie školského kola. Viac: http://www.soc.vadium.sk/ 

Dňa 8.2.2018 sa uskutočnilo školské kolo 40. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti. Do krajského kola, ktoré 

sa  bude konať 6.4.2018 v Prešove na SPŠ elektrotechnickej postúpili v tomto školskom roku títo žiaci so 4 

prácami v 4 súťažných odboroch:  

07 Táto práca by mala byť prínosom pri riešení problémov s povodňovou situáciou pre občanov mesta Podolínec 

a žiakov Strednej odbornej školy v Starej Ľubovni, obsahije návrhy opatrení pre 

zlepšenie povodňovej situácie a vodohospodárstva a dostať otázku povodní do 

povedomia obyvateľstva -preventívne opatrenia. 

17 Cieľom tejto práce bolo prostredníctvom projektového a kooperatívneho 

vyučovania spoznať život a dielo literárnych osobností predovšetkým nášho 

regiónu, ale aj iných slovenských regiónov a zaujímavou a hravou formou 

sprístupniť tieto poznatky aj iným žiakom a vyučujúcim na Slovensku. Žiaci 

vytvorili  učebný materiál pre vyučovanie predmetov slovenský jazyk 

a literatúra, dejepis a občianská náuka o literárnych osobnostiach nášho regiónu 

i iných slovenských regiónoch: knihu záložiek, web, videoukážky, testové 

úlohy, prezentácie, osemsmerovky, doplňovačky a krížovky. Uzavreli  

partnerstvo s Gymnáziami v Spišskej Starej Vsi a Banskej  Bystrici a Strednou 

zdravotnou školou v Ružomberku a vymenili si učebné materiály medzi sebou. 

V budúcnosti  by mala nastať výmena  učebných materiálov aj s Gymnáziom 

Terézie Vansovej v Starej Ľubovni, zorganizovať videokonferenciu aj s inými 

školami na Slovensku. 

12 Teoretická práca rozoberá princíp činnosti inteligentného domu, popis 

jednotlivých modulov. Praktická časť prezentuje funkčný výrobok, ktorý sa dá 

ovládať pomocou Bluetooth modulu. Pre túto činnosť sme použili programovateľnú 

stavebnicu ARDUINO a výrobok je prínosom aj pre zdravotne znevýhodnených 

ľudí. 

 14 Využíva vedomosti o elektromotoroch a programovaní pomocou Arduina v 

praxi na výrobu funkčného výrobku zjednodušujúceho ovládanie asynchrónneho 

motora. V budúcnosti by sa mohol výrobok 

doplniť o diaľkové spúšťanie s dokonalejším 

programom.  

 

Držíme im palce. 

 

 

 

Názov súťažného odboru a téma práce Riešitelia Trieda Konzultanti 

07- Pôdohospodárstvo 

   Povodne v meste Podolínec Jozef Pavlík IV.B p. Prokipčák Radovan 

17-Pedagogika, psychológia, sociológia 

   

Projekt „Literárne osobnosti regiónu“ 

Samuel Pavlík II.A Ing. Rúrová Denisa 

 

Mgr. Malastová Alica 

Mukuláš Senko IV.B 

René Schmögner IV.B 

12-  Elektrotechnika, hardware, mechatronika    

Inteligentná domová inštalácia Jozef Šromovský IV.A 

Bc. Motýľ Ľubomír 

Ing. Vladimír Gladiš 

14- Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

   Spúšťanie reverzácie asynchrónneho motora Y/D 

ovládané pomocou mikroprocesora ARDUINO Šimon Peky IV.A   p. Kubis Pavol 


