
STREDOŠKOLSKÁ  ODBORNÁ  ČINNOSŤ 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

2018/2019 

12. ročník školského kola 

  

02 – Matematika, fyzika 

1. miesto: Jakub Šľachtovský –  Fotobunka a fotoelektrický efekt 

2. miesto: Juraj Chmeliar –  Fyzika letu 

     Lukáš Solecký –  Ludolfovo a Eulerovo číslo 

3. miesto: Barbora Langová – Biofyzika mozgu a s ním súvisiacich vĺn 

Ocenenie za výber a kvalitné spracovanie zaujímavej a inovatívnej témy SOČ:  

      Barbora Langová – Biofyzika mozgu a s ním súvisiacich vĺn 

 

03 – Chémia, potravinárstvo 

1. miesto: Lucia Plavnická – Bio mušt – výroba jablkového muštu 

2. miesto: Veronika Žembová – Obilniny vo výžive ľudstva 

Ocenenie za kvalitné spracovanie a prezentáciu témy SOČ:  

Ema Tureková – Vplyv levandule lekárskej (Lavandula angustifolia) na ľudský   

                                 organizmus a pokožku 

 

04 – Biológia 

1. miesto: Stanislava Orlovská – Billingsova ovulačná metóda 

2. miesto: neudelené 

 

Ocenenie za kvalitné a odborné spracovanie a prezentáciu témy SOČ:  

     Zuzana Štefančíková – Enviromentálne faktory ovplyvňujúce karcinogenézu 

 

06 – Zdravotníctvo 

1. miesto: Anna Smreková – Patologické flexia chrbtice  

2. miesto: Terézia Kyšeľová – Celiakia a jej vplyv na ľudský organizmus 



3. miesto: Tadeáš Haničák – Využitie liečivých rastlín z receptov domácej lekárne v ľudovej  

                                               medicíne (fytoterapia) 

 

11 – Informatika 

1. miesto: Gabriel Sás – História výpočtových zariadení a tvorba didaktickej galérie 

 

13 – História, politológia, filozofia, právne vedy 

1. miesto:  Tamara Jozefíková – Jozef Dragoš-Alžbentínčan – kňaz a básnik 

2. miesto: neudelené 

3. miesto: René Grich – Život obyvateľov obce Plavnica počas obdobia 2.svetovej vojny  

Ocenenie za kvalitné a odborné spracovanie témy SOČ: 

     Peter Vaverčák – Meč v priebehu histórie a základné techniky nemeckej školy šermu 

 

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

1. miesto: Emma Folvarčíková – Ťažba ropy 

2. miesto: neudelené 

3. miesto: Terézia Harčariková – Zbierka notových zápisov na rozcvičovanie huslistu 

      Mária Miklušová – Dopingové praktiky v cestnej cyklistike v rokoch 1999 – 2005 

 

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba 

1. miesto: Šimon Kyseľa – Spevník ľudových piesní  

 

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia 

1. miesto: Sára Chamillová – Piktogramy v základnej a materskej škole 

2. miesto: Mária Kovalčíková – Ži a nechaj žiť – problematika interrupcie 

3. miesto: Martin Leško – Dejiny, kultúra a jazyk Rusínov a ich vplyv na súčasnú spoločnosť 

 


