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Vec
Vyhlásenie 10. ročníka súťaže ENERSOL - SK

V súlade s Čl. 5 ods. 4 smernice Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len "ministerstvo") číslo 23/20 17 o sút'ažiach, ministerstvo

v y hla suje

10. ročník súťaže ENERSOL - SK

Súťaž sa riadi organizačným poriadkom súťaže schváleným ministerstvom pod číslom

2017/971:62-1OEO s účinnosťou od l . januára 2018.

Organizačným, technickým a finančným zabezpečením súťaže je poverený Štátny inštitút
odborného vzdelávania, Bellova 54/a, Bratíslava, (www.siov .sk).

Realizátorom celoštátneho kola súťaže je Stredná odborná škola podnikania v remeslách
a službách, Viliama Paulínyho Tótha 3115, 905 Ol Senica a uskutoční sa v dňoch

l. - 3. apríla 2020.
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ORGANIZAČNO - TECHNICKÉ POKYNY
pre zabezpečenie 10. ročníka súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL SK

V zmysle Smernice M inisterstva školst va. vedy, výskumu a šport u Slovenskej republiky č .B/2017 o
súťažiach, vyhl asuje M inisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky9. ročník

súťaže ENERSOL-SK.
Štát ny inšt it út od born ého vzdelávania v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou a St rednou
odbornou školou podnikania v remeslách a službách, Viliama Paulínyho- Tótha 31/S v Senici
zodpovedajú za obsah a plnen ie Organizačno-technických pokynov v školskom roku 2019/2020.
Pri organizova ní, riadení a finančnom za bezpečen í súťaže je potrebné dodržiavať Organ izačný poriadok
ENERSOLSK, ktorý schváli lo Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a šport u SR dňa 20. septe mbra 2017
pod č ís lom 2017/971:62-10EO s úč i n nosťou od 1. januára 2018.
Súťaž ENERSOL SK sa organizačne člen í na školské, krajské kolá, kto ré vyvrcholia celoštátnym kolom
súťaže EN ERSOl SK.
Termíny súťažných kôl sú záväzné a žiadame o ich dodržan ie.

Školský rok 2019/2020

Školské kolá podľa pokynov Úspešné práce žiakov školy každej kategórie poslať

krajskýchkomisií rea li zovať elekt ronicky na adresu krajského organizátora súťaže

najneskôr spolu so zoznamom postupujúcich žiakova prihláškou
do 21.februára 2020 (piatok) do 28. 02. 2020 realizátorovi krajského kola, ktorého

určí odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.
Krajské kolá realizovať Výber žiakov a ich počet určia krajské komisie na

do 13. marca 2020 (piatok) základe zhodnoten ia zaslaných prác zo školského kola.
Postupujúce práce žiakov kraja každej kategó rie s
prihláškou poslať elekt ron icky na adresu
celoštátneho organizáto ra súťaže SOŠSenica:
sossenica@sossenica.sk. do 20. 03. 2020.

Celoštátne ko lo 01. -03. april 2020 Organizátormi celoštátnej súťaže sú
(streda - piatok) St redná odborná škola podnikania v remeslách a

službách
V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica
e-mail:
rapantova@sossenica .sk.
sossenica@sossenica.sk,
Riadite rka : Ing. Danica Rapantová
Tel: 034/ 6983438, 0905 547 881
www.sossenica.sk.
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a,
Bratislava, odbor podpory smerovania mládeže,
Bellova 54/a, 837 63 Brat islava
e-mail:vlasta.puchovska@siov.sk.
eva.buzaiovaIálsiov.sk



Medz inárodná 23. - 24. apríl 2020
konferencia (štvrtok - piatok) Česká republi ka, Tábor
ENERSOl EÚ 2020

01. Hlavná kategória
Všetky práce sú zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľn ý ch zdrojov energie, znižovania
emisii v doprave, nakladania s odpadmi a hospodárenia s vodou. Význam prác spočiva v získaní
podstatných informácií o využívaných technológiách a materiáloch .
Auto r je schopný interpretovať pred ve rejnosťo u získané informácie a tým za bezpečuje propagáciu
uvedených tém vo svojom okolí. Rozhoduj úce je tiež jeho osobné stanovisko, ako využije výsledky
svojej práce (projektu) napr. vo svojom rod innom živote alebo na pracovisku, resp. prednáškovou
činnosťou a konkrétnou propagáciou.

02. Tvorivá kategória
V rámci tejto kategórie sa využívajú tvori vé schopnosti žiakov v spolupráci so svoj imi uč iterm i

(konzultantmi) a vysokými školamí. Výsledkom tejto spolupráce je vytv orenie výro bkov. Práce
(projekty) v tejto kategóri i sú náročné z časového hradiska, mater iálovo a finančne ná ročné na
zhotovenie výrobkov.
ENERSOl SKvšak nemá na financovanie týchto výrobkovfi nančné zdroje, preto je pot rebná spolupráca
s partnerskými firmami, ktoré môžu v rámci partnerských vzťahov poskytnúť sponzorské príspevky a
podporiť túto nezávislú súťa žn ú kategóriu .

03. Propagačná kategória
Táto kategória je doplnkovou formou propagácie tém projektových úloh. Jej obsah je zameraný na
tvo rivú umele ckú č innosť (plagáty, výroba propagačných predmetov, keramika, literárna činnosť, ...)
Do tejto kategór ie sa môže prihlá siť len škola, ktorá zapojí svojich žiakov a spoň jedno u prácou v hlavnej
alebo v tvorivej kategór ii.

Počet účastníkova ich zastúpenie v celoštátnej súťaži:

Súťažiaci z 8 krajov 48, (2 žiaci za kraj do 3 kategórií, do celoštátneho kola postupuje len 1 riešitel'
práce v prípade kolektívnej práce). Celoštátna odbo rná komisia, odborné komisie l Z,pedagogický
dozor 8, organiza čný štáb školy, hostia, ostatní. Spolu 74 účastníkov.

Prihlášku s odbornou prácou posielať elekt ronicky do schránky sossenica@sossenica .sk, alebo
rapantova@sossenica .sk.


