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Organizačné pokyny pre školské komisie súťaže žiakov stredných škôl „ENERSOL SK“
Obvodný úrad Nitra, odbor školstva v spolupráci s krajskou komisiou súťaže žiakov SŠ
„ENERSOL SK“ a Strednou odbornou školou technickou, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
vydáva organizačné pokyny na zabezpečenie III. ročníka súťaže žiakov SŠ ENERSOL SK
v šk. roku 2012/2013:
Školské kolá: uskutočniť najneskôr do 20. februára 2013
Termín konania krajského kola: 1.03.2013
Miesto konania: SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Do krajského kola postupujú víťazné práce zo školského kola. Práce je potrebné zaslať
spolu s vyplnenou prihláškou poštou najneskôr do 25.2.2013 na adresu:
Stredná odborná škola technická
Ul. 1. mája 22
953 01 Zlaté Moravce
Obálku označiť heslom: ENERSOL SK. Práca zaslané po termíne nebudú akceptované.
Kontakt:
PaedDr. Dušan Husár
č. tel.: 037/6403520
Mobil: 0903/424474
e-mail: soustrzm@nextra.sk
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Súťažné kategórie
01. Hlavná kategória – zameranie prác na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných
zdrojov energie, znižovania emisií v doprave.
02. Tvorivá kategória – projekty, výsledkom tvorivej činnosti je vytvorenie výrobkov
03. Vedľajšia kategória – doplnková forma propagácie tém
zameraný na tvorivú umeleckú činnosť.

projektových úloh. Jej obsah je

Stratégia škôl pri výbere odborných tém projektov žiakov
a) väzba na energetickú koncepciu samosprávneho kraja v oblasti rozvoja alternatívnych
energií,
b) využitie všetkých dostupných lokalít z oblasti používaných obnoviteľných zdrojov
energie k vyhodnoteniu ich prínosov, údržby, nedostatkov, ohlasov verejnej mienky
a pod.,
c) využitie partnerskej spolupráce so stavebnými firmami pri spracovaní práce/projektu
na úsporu energie,
d) využitie partnerskej spolupráce s priemyselnými firmami k získaniu informácie
o inováciách výrobných technológií obnoviteľných zdrojov energie,
e) využitie partnerskej spolupráce s automobilkami k riešeniu technológií zameraných na
znižovanie emisií v doprave.
Formálne náležitosti práce/projektu
1. Jednotná titulná strana, adresa projektu
2. Obsah:
3. Úvod: max. ½ strany: „Prečo som si vybral(a) uvedenú tému“
4. Stručná charakteristika projektu, k akej technológii sa práca/projekt viaže, stručný
popis technológie: max. 1 strana (možnosť využiť odborný text, novinový článok,
internet)
5. Vlastný obsah projektu: 5 – 8 strán, konkrétna informácia o popisovanej technológii,
používaných materiáloch, skúsenostiach výrobcu a užívateľov, prieskumu verejnej
mienky (min. 20 opýtaných, max. 3 otázky)
6. Záver, zhodnotenie, vlastné skúsenosti, možnosť využitia získaných informácií: max.
2 strany
7. Obrazová príloha: max. 8 fotografií s popiskami
8. Formát projektu: Word, typ písma ARIAL, veľkosť písma: 11, obrazová príloha: jpg
Poznámka: Autori (autorky) projektov z dôvodu ich prezentácie na dataprojektore môžu mať
text a obrázky spracované vo formáte power point. Prácu v takejto podobe nie je možné
odovzdať, lebo takáto forma nie je vhodná na spracovanie Zborníka.
9. Každý žiak odovzdá svoj projekt
v tlačenej podobe v 3 exemplároch, 1x
v elektronickej forme vo formáte PDF (CD s popisom vkladať iba do papierového
obalu a vlepiť do práce).
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Hodnotenie projektov:
Projekty odovzdané do krajského kola súťaže ENERSOL SK v termíne sú najskôr
vyhodnotené po formálnej stránke, t.j. či obsahujú požadované náležitosti.
Kritéria hodnotenia:
Legenda:
K1 – Obsah projektu: Výstižnosť spracovanej témy, odbornosť, používanie odborných
pojmov, vzťah k trendom v priemysle a energetike.
K2 – Využitie projektu: v praxi, na osvetu, na výuku, k propagácii školy (mesta, firmy)
K3 – Prínos práce/projektu pre prax: Žiaci – riešitelia komunikujú na konkrétnu tému
s konkrétnymi firmami (priemyslovými, stavebnými), prínos projektu pre školu, príp. pre
firmu.
K4 – Osobné postoje, myšlienky a úvahy. Ukazujú na samostatnosť žiaka a mieru
pochopenia spracovaných informácií v projekte.
K5 – Formálna stránka práce, vrátane obrazovej dokumentácie.
K6 – Celkový dojem. Subjektívne hodnotenie porotcov.
Ďalšie informácie nájdete v Organizačnom poriadku ENERSOL SK (www.siov.sk > Odborná
tvorivosť > Enersol SK)

PaedDr. Dušan Husár, v. r.
predseda KK

Mgr. Milan Galaba, v. r.
vedúci odboru

Príloha
1/1 Prihláška
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PRIHLÁŠKA
na súťaž žiakov stredných škôl ENERSOL SK – krajské kolo
v školskom roku 2012/2013
===================================================================
Meno žiaka ..................................................................................................................................
Bydlisko.......................................................................................................................................
Dátum narodenia..............................................................mobil/e-mail........................................
Názov školy.................................................................................................................................
Zriaďovateľ....................................................
Adresa školy ...............................................................................................................................
PSČ .............................................................................. telefón ......./..........................................
Meno konzultanta (tituly) .............................................................................................................
Počet autorov/spoluautorov......................................
===================================================================
Prihlasujem sa súťaž žiakov stredných škôl ENERSOL SK, v kategórii(zakrúžkujte):
1. Hlavná kategória

2. Tvorivá kategória

3. Vedľajšia kategória

Názov súťažnej práce:
......................................................................................................................................................
===================================================================
Požiadavky na audiovizuálnu techniku:

===================================================================
aktívne pasívne
Jazykové znalosti súťažiaceho:
===================================================================

.........................................
podpis žiaka

............................................
podpis pedagóga

.................................
pečiatka školy
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