
O R G A N I Z A Č N O – T E C H N I C K É  P O K Y N Y 
pre zabezpečenie 6. ročníka súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL SK 

 
 
V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 6/2013, 
ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí 
a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky 6. ročník súťaže ENERSOL-SK. 
 
Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou a Strednou 
odbornou školou, Viliama Paulínyho - Tótha 31/5 v Senici zodpovedajú za obsah a plnenie 
Organizačno-technických pokynov v školskom roku 2015/2016.   
 
Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať Organizačný 
poriadok ENERSOL SK č. CD-2009-32683/32290-1-913 zo dňa 8. októbra 2009.  
 
Súťaž ENERSOL SK sa organizačne člení na školské, krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnym kolom 
súťaže ENERSOL SK.  
 
 

  Realizátor 

Školské kolá  podľa rozhodnutia krajskej 
komisie najneskôr  
do 26. februára 2016 (piatok)  

 

Krajské kolá                         najneskôr  
do 24. marca 2016 (štvrtok) 

 

Celoštátne kolo                  12. - 13. apríl 2016 
(utorok- streda) 

Stredná odborná škola,  
Viliama Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica 
e-mail: 
enersol@sossenica.sk  
paradeiser@sossenica.sk 
sossenica@sossenica.sk  
 
Riaditeľ : Mgr. Pavol Paradeiser 
Tel: 034/651 3790, 034/651 2713 
www.sossenica.sk 

Medzinárodné kolo  14. - 15. apríl 2016 
 

Brno, Česká republika 

 
 
 
01. Hlavná kategória 
Všetky práce sú zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania 
emisií v doprave, ich význam spočíva v získaní podstatných informácií o využívaných technológiách 
a materiáloch.  
Autor je schopný interpretovať pred verejnosťou získané informácie a tým zabezpečuje propagáciu 
uvedených tém vo svojom okolí. Rozhodujúce je tiež jeho osobné stanovisko, ako využije výsledky  
svojej práce (projektu) napr. vo svojom rodinnom živote alebo na pracovisku, resp. prednáškovou 
činnosťou a konkrétnou propagáciou. 
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02. Tvorivá kategória 
V rámci tejto kategórie sa využívajú tvorivé schopnosti žiakov v spolupráci so svojimi učiteľmi 
(konzultantmi) a vysokými školami. Výsledkom tejto spolupráce je vytvorenie výrobkov. Práce 
(projekty) v tejto kategórii sú náročné z časového hľadiska , materiálovo a finančne náročné na 
zhotovenie výrobkov.  
ENERSOL SK však nemá na financovanie týchto výrobkov finančné zdroje, preto je potrebná 
spolupráca s partnerskými firmami, ktoré môžu v rámci partnerských vzťahov poskytnúť sponzorské 
príspevky a podporiť túto nezávislú súťažnú kategóriu. 
 
03. Propagačná kategória 
Táto kategória je doplnkovou formou propagácie tém projektových úloh. Jej obsah je zameraný na 
tvorivú umeleckú činnosť (plagáty, výroba propagačných predmetov, keramika, literárna činnosť, ...) 
Do tejto kategórie sa môže prihlásiť len škola, ktorá zapojí svojich žiakov aspoň jednou prácou 
v hlavnej alebo v tvorivej kategórii. 
 
Počet účastníkov a ich zastúpenie v celoštátnej súťaži:  
Súťažiaci z 8 krajov  48,  (2 žiaci za kraj do 3 kategórií, do celoštátneho kola postupuje len 1 riešiteľ 
práce v prípade kolektívnej práce). Prihlášku s odbornou prácou posielať  elektronicky do schránky 
enersol@sossenica.sk, alebo paradeiser@sossenica.sk.  
Slovenská komisia, odborné poroty: 12, pedagogický dozor 8,  organizačný štáb školy, hostia, ostatní.  
Spolu 74 účastníkov 
 
 
 
 
 
 
 
   Mgr. Pavol Paradeiser                                                                                   Ing. Ivan Stankovský, CSc. 
Predseda Slovenskej komisie                                                                                    riaditeľ ŠIOV   
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