Dňa 18. februára 2022 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 6 prác s 11 žiakmi. Po prezentácii prác bola hodnotená odborná
a obsahová úroveň, argumentácia a interpretácia práce, formálna stránka práce aj úroveň
spracovania a možnosť využitia práce v praxi. Hodnotiace komisie brali do úvahy aj úroveň
prezentácie a schopnosť autora obhájiť vlastné myšlienky, zistenia, názory a presadiť ich
v diskusii.
Súťažné práce boli rozdelené do dvoch odborov a hodnotili ich dve komisie. V odbore 08 bola
predsedníčkou Ing. Katarína Hovanová a členmi boli Mgr. Juliána Slinčáková a Mgr. Marek
Meričko. V odbore 15 bola predsedníčkou Ing. Viera Savincová a členkami boli Ing. Janka
Kolcúnová a Ing. Lenka Vass.
V odbore 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia súťažila 1 práca s názvom
Sobranecké kúpele. Jej autorkou bola Martina Buriková z II. B. Táto práca postúpila na krajské
kolo.
V odbore 15 – Ekonomika a riadenie súťažilo 5 prác s celkovým počtom zúčastnených
žiakov 10. Súťažné práce boli zamerané na podnikateľské plány. Karolína Paulínová a Lucia
Marcinová z III. B vystúpili s prácou Pralinkáreň KaLu, s. r. o. a prácu obohatili aj vizuálnymi
pomôckami – pralinkami, ktoré mohla hodnotiaca komisia posúdiť ochutnávkou po obhajobe
práce. Zaujímavou témou Art Coffee, s. r. o. zaujali žiačky III. A Barbora Mihalíková, Veronika
Komendová a Lucia Vasiľová. SOČ sa zúčastnili aj žiačky 2. ročníka. Olexandra Pysarenko
a Jakub Bereš z II. B odprezentovali firmu AutoDoktor s. r. o., ich spolužiačky Diana
Šantrůčková a Timea Čačková hodnotiacu komisiu zaujali podnikateľským plánom Smile
Cake. Žiačka Alexandra Bartoková z II. A oboznámila komisiu s výrobou sviečok a potešila
ich vlastnoručne vyrobenými sviečkami, ktoré mohli reálne vidieť aj ovoňať.
Po celkovom zhodnotení prác na krajské kolo postúpila z 1. miesta práca Pralinkáreň KaLu,
s. r. o. a z 2. miesta postúpila práca AutoDoktor s. r. o.
Všetkým zúčastneným žiakom sa chceme poďakovať za účasť v súťaži a veríme, že
postupujúce práce budú úspešne reprezentovať našu školu v krajskom kole 44. ročníka
Stredoškolskej odbornej činnosti.
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