
Láka vás dozvedieť sa viac o téme, ktorá vás zaujala? Máte pocit, že daná téma nie
vnímaná správne alebo o nej nemá verejnosť dostatok informácií? Či „len“ chcete zvýšiť
počet svojich mimoškolských aktivít? SOČ-ka môže byť práve tým, čo hľadáte!

Pojem stredoškolská odborná činnosť už viacerí isto poznáte, no možno neviete, čo od
neho očakávať. Práve preto sme pripravili súhrn najdôležitejších informácií, ktoré by ste
mali vedieť pred vrhnutím sa do súťaže. 

Zapojiť sa môže každý študent strednej školy vo veku od 15 do 21 rokov. SOČ-ka je
zameraná na 17 odborných oblastí, čo v praxi znamená, že téma, s ktorou sa zapojíte do
súťaže, bude patriť pod jeden z odborov. Tie sú z oblastí prírodných vied, techniky,
zdravotníctva, ekonomiky, ekológie, spoločenských a humanitných vied, histórie, kultúry,
umenia, politológie, právnych vied, psychológie a podobne. 
Vyvrcholením je prezentácia pred komisiou, ktorej významom je obhajoba vašej práce a
zhrnutie, o čom ste SOČ-ku písali. 

Na koho sa obrátiť?
Podľa výberu oblasti, ktorej sa chcete venovať, je ideálne osloviť osobu, ktorá učí predmet,
ktorý sa danej problematike venuje, a zároveň viete, že vám s písaním práce dokáže
pomôcť. Kontaktovať teda môžete kohokoľvek, kto je dostatočne kvalifikovaný na to, aby
vás naviedol na správnu cestu. Ideálne samozrejme niekoho, s kým máte dobrý vzťah. 

Čo mi SOČ-ka dá?
Okrem informácií nad rámec toho, čo je spomenuté počas hodín daného predmetu, je to
často nielen umocnenie túžby ďalej študovať daný odbor, no i výrazne odbornejšie
vyjadrovanie sa a schopnosť prezentovať svoj názor. Niektoré vysoké školy dokonca SOČ-
ku považujú za možnosť, ako získať bonusové body na prijímacích skúškach. Pri
umiestnení sa na prvom mieste to občas môže dokonca znamenať aj vyhnutie sa
prijímačkám. 

Ako písať?
Práca má rozsah od 20 do 25 strán plus prílohy (ich počet strán nie je určený). Text SOČ-ky
sa skladá predovšetkým z teoretickej a praktickej časti – teoretická informuje o už
publikovaných poznatkoch a praktická je tvorená výsledkami vlastnej práce (väčšinou
využívajúc dotazník).
Pri písaní je najlepšie vychádzať z literatúry, odporučenej daným pedagógom. Používajte
citácie a parafrázy. Začnite písať čo najskôr, aby ste mali dostatok času na vytvorenie
kvalitného textu na požadovanej úrovni. 

Ak vás teda niečo zaujíma, túžite sa o tom dozvedieť viac a zároveň tušíte, že v danej
oblasti budete pokračovať i na vysokej škole, rozhodnutím vrhnúť sa do SOČ-ky len
získate. 
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Poďte robiť SOČ-ku!


