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Trenčín 28. apríl 2015 

Trenčiansky kraj na striebornej priečke na celoštátnej prehliadke SOČ 

 

Kúpeľné mesto Piešťany sa na štyri dni stalo miestom konania už 37. ročníka 

celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Jej organizátorom 

bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym 

inštitútom odborného vzdelávania a Hotelovou akadémiou Ľudovíta Wintera 

v Piešťanoch s takmer 70-ročnou históriou. Piešťany sa tak už po druhýkrát v histórii 

chopili úlohy hostiteľa celonárodného kola SOČ. Záštitu nad podujatím, ktoré sa konalo 

v dňoch 21. – 24. apríla 2015, prevzal rezort kultúry aj trnavský župan Tibor Mikuš.  

 

Na celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti ako prehliadke talentu, 

kreativity a odbornosti tento rok ukázalo svoje zručnosti 276 mladých ľudí, ktorí uspeli 

na okresných a krajských kolách súťaže. Sily si zmerali v 17 súťažných odboroch, 

ktoré schválilo predsedníctvo Celoštátnej odbornej komisie SOČ.  

 

Reprezentantom Trenčianskeho kraja sa podarilo umiestniť na druhom mieste. 

Trenčiansky samosprávny kraj súťažiacim aj ich konzultantom srdečne blahoželá. O dva 

body viac získali zástupcovia Košického kraja, ktoré im zaručili pozíciu na zlatej priečke. 

Bronz si z celonárodnej prehliadky SOČ odniesli tiež súťažiaci z východu; konkrétne 

z Prešovského kraja.  

 

V posledných deviatich ročníkoch celoslovenskej súťaže SOČ získali študenti stredných 

škôl v Trenčianskom kraji  4-krát absolútne prvenstvo a 5-krát sa umiestnili na druhom 

mieste. Výsledky svedčia o tom, že žiaci majú na školách nielenže dobrú prípravu, ale 

sami sa zaujímajú o vzdelávanie a prepojenie s praxou. 

 

Výsledková listina 37. ročníka celoštátnej prehliadky SOČ sa nachádza v priloženom 

súbore. TSK ďakuje všetkým žiakom, učiteľom a konzultantom, ktorí ho v celonárodnom 

kole reprezentovali a víťazom gratuluje k úspechu.  
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