SOČ v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) má v našej škole dlhú tradíciu. Za toto obdobie dala mnohým
nadaným a talentovaným ţiakom moţnosť sebarealizácie a sebavzdelávania. Kaţdoročne sa v našej škole
uskutočňuje školská prehliadka prác, z ktorých najúspešnejšie nás reprezentujú na okresných, krajských a
celoštátnych prehliadkach.
SOČ je záujmová činnosť ţiakov, ktorej sa venujú najmä vo svojom voľnom čase. Rozvíja u ţiakov
nielen tvorivé myslenie, ale naučia sa prezentovať svoje názory a získajú nové skúsenosti. V 38. ročníku,
školského roka 2015/2016, reprezentovalo našu školu 8 prác, ktoré postúpili do krajského kola. Na
celoslovenské kolo postúpila práca s názvom WOLFPACK CLOTHING od Henriety Privarčakovej, ţiačky
V. A triedy, odbor hotelová akadémia.
V 38. ročníku mali zastúpenie tieto zaujímavé práce:
DHZ a my od K. Hrošovej a J. Skorčíka, ktorá nám ukázala jednu z efektívnych činností vyuţitia
voľného času mladých ľudí a tou je dobrovoľnícka činnosť. Ţiaci nám priblíţili aktivity u dobrovoľných
hasičov. Obidvaja sú členmi Dobrovoľníckeho hasičského zboru v Korni. Sme hrdí, ţe medzi našimi ţiakmi
sa nájdu takí, ktorým záleţí na ľuďoch, spoločnosti a dokáţu podať pomocnú ruku. Prácou nám ukázali
pocity, ktoré zaţívajú pri rôznych akciách. J. Skorčík: „Asi po piatich hodinách namáhavého hľadania sa
nám podarilo hľadanú osobu nájsť. Starší pán, ktorého sme hľadali, bol vyčerpaný a premrznutý. Všetci sme
boli šťastní, ţe sme ho našli bez váţnejších zranení. Nezabudnem na tie pocity.“ K. Hrošová: „Ani sama
neviem, ako sa schýlilo k večeru. Bola som nevyspatá, unavená, zničená, bez síl v rukách, no aj tak na tento
víkend budem dlho s Kubom spomínať. Je to veľmi dobrý pocit pomáhať. Som rada, ţe som víkend
nestrávila sedením pri počítači, ale strávila som ho s mojou druhou rodinou a to sú hasiči z Korne.“ Práca
obsadila v krajskom kole 4. miesto.
J. Doričáková a S . Dlhopolčeková patria k dlhoročným úspešným riešiteľkám SOČ. Práca, ktorou
začínali, niesla názov Celiakia. Minulý rok boli úspešné s prácou Elixír zdravia a krásy z kozieho mlieka,
ktorú ţiačky vyuţívajú v odbore kozmetik. Práca s názvom PET fľaše okolo nás nám ukázala, čo všetko je
moţné vytvoriť z PET fliaš. Ţiačky svojou šikovnosťou dali umelým fľašiam pred recykláciou druhú šancu
a vytvorili uţitočné veci. Tmavé kúty našej školy vyzdobili kvetmi, vytvorili kŕmidlá pre vtáctvo a pre
učebný odbor – kaderník zhotovili rôzne ozdoby nielen do vlasov. Práca získala v krajskom kole 3. miesto.
Lukáš Eštočín patrí tieţ medzi aktívnych ţiakov našej školy. Uţ minulý školský rok sa zapojil do SOČ
s prácou Produkty z kozieho mlieka a postúpil aţ do celoslovenského kola. Práca bola prínosom nielen pre
odbor kuchár, ale aj pre študijný odbor kozmetik. Tento školský rok mu SOČ opäť učarovala. Rozhodol sa,
ţe sa bude venovať 2 prácam z úplne odlišných odborov. Najskôr zviditeľnil nie veľmi známe kultúrne
pamiatky Kysúc. Osobne si prešiel Staškov, Olešnú, Klokočov, Korňu, Turzovku a Podvysokú. Pamiatky
ako Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Grúni, Kaplnka v Staškove-Jelitove, Kalvária
Staškov-Jelitov, Klinský vodopád, Kaplnka na Bielom kríţi, storočné lipy v Korni zdokumentoval vo svojej
práci Poznávacia cesta horných Kysúc. Realizoval sa aj v oblasti literatúry. Nadchli ho diela Antigona od

gréckeho spisovateľa Sofokla a Kým kohút nezaspieva od slovenského dramatika Ivana Bukovčana.
V tragédiách sa zameral na konanie literárnych postáv v hraničných situáciách (tak znel aj originálny názov
práce), dedukoval, čo majú práce spoločné a v čom je ich spoločenský prínos aj v súčasnosti. Prácou oslovil
hlavne maturantov, pretoţe diela figurujú v Cieľových poţiadavkách na maturitnú skúšku.
Ďalšou úspešnou riešiteľkou SOČ je Henrieta Privarčaková. Prvýkrát riešila SOČ v oblasti matematiky.
Jej práca mala názov Kvadratická funkcia. V ďalšom roku sa zapojila s témou Problematika voľného času
stredoškolákov, kde zisťovala, ako mladí ľudia trávia voľný čas. V roku 2014 ju zaujala problematika športu
a stravovania. Výsledkom bola SOČ s názvom Kulturistika s alternatívnym stravovaním ako motivácia
stredoškolákov na vyuţívanie voľného času. V tomto školskom roku bola najúspešnejšia. S prácu
WOLFPACK CLOTHING postúpila z prvého miesta v krajskom kole do celoslovenského kola. Aj keď sa
neumiestnila na prvých miestach, ako sama hovorí: „Získala som skúsenosti, ktoré určite vyuţijem
v budúcnosti.“ Jej práca bola prezentáciou toho, ako rozvinúť nápad, vytvoriť vlastnú značku a zaloţiť si
ţivnosť. Pevne veríme, ţe sa značka uchytí a bude o ňu veľký záujem nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí.
Založenie kaviarne Dolci tentazioni, s. r. o. bola práca od I. Papíkovej a M. Varšavovej. Vo svojej práci
priblíţili prípravu a spracovanie podnikateľského zámeru kaviarne, ktorou sa snaţili vyplniť trhový priestor
v meste Čadca. Prínosom budúceho podniku je poskytovanie špeciálneho sortimentu pre rôzne segmenty
zákazníkov, vytvorenie pracovných miest pre absolventov škôl, ktorí majú odborné vzdelanie a kurzy spolupráca so SOŠ obchodu a sluţieb v Čadci. Výnimočným bonusom budú firemné a rodinné akcie,
donáška, ohňové šou a večerné koncerty. Práca je súčasťou ich maturitnej skúšky.
Práca Stravovacie návyky mládeže od M. Brnčovej a V. Kekelyovej sa týkala priamo našej školy,
školského bufetu. Z práce vyplynulo, ţe na zlepšenie stravovacích návykov je potrebné zabezpečiť
v školskom bufete viac druhov zeleninových a ovocných šalátov, viac druhov mliečnych výrobkov, viac
ovocia. Po prezentácii svojej práce ţiačky diskutovali s riaditeľkou školy Ing. Ľ. Verčimákovou o splnení
niektorých podmienok. Pani riaditeľka prisľúbila zriadenie nového, väčšieho školského bufetu a rozšírenie
sortimentu.
Sladké liečivé zlato – Med od K. Adamcovej nám priniesla nové poznatky o mede, jeho liečivých
účinkoch, čím ţiaci získali väčší obzor a prehľad o tomto sladkom tekutom zlate.
Práca je prínosom pre odbory kuchár a kozmetik.
Úspechy, ktoré ţiaci dosiahli, sú dôkazom toho, ţe v našej škole je veľa mladých ľudí, ktorí sa, okrem
edukačného procesu, venujú aj iným mimoškolským aktivitám a sú v nich úspešní. Napĺňajú cieľ odbornej
školy - pripraviť odborníkov, ktorí vstupujú pripravení do pracovného ţivota.
PaedDr. Magdaléna Kubicová

