
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nápady a podpora pre komunitné centrá, obce a mestá 
 
SK REA počas prvých dvoch májových týždňov koordinuje slovenské Solárne dni. 
Zaregistrujte svoje podujatie na www.solarnedni.sk a získajte propagačný balíček 
(balóny, letáky, perá, ...). Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi nápadmi a  
aktívne sa zúčastnite Solárnych dní ako miestna komunita, obec alebo mesto. Máte   
tiež možnosť spojiť sily s miestnou súkromnou firmou a spoločne pripraviť zaujímavý 
program. Propagáciu Solárnych dní môžete realizovať napríklad takto:  
 

Formou informačného stánku, v ktorom 
by ste ponúkali  
 informačné letáky o solárnej energii 

(zdarma od SK REA), 
 informácie o miestnych firmách 

pôsobiacich v oblasti solárnej 
energie, 

 informácie o podmienkach na tvorbu 
a prevádzkovanie solárneho 
zariadenia (stavebné povolenia, 
dotácie, pripojenie do distribučnej 
siete), 

 informácie o zapojení miestnej 
komunity, obce, mesta do využívania 
solárnej energie. 

 
Usporiadaním súťaže 
 
Prostredníctvom informačných  stánkov 
iných zainteresovaných subjektov 
(inštalačných spoločností , výrobcov, 
profesijných združení, študentov). 
  
Inštaláciou exponátov vyžívajúcich 
solárnu energiu (solárne kolektory, 
fotovoltaické panely). 
 

Využívaním rôznych atrakcií, napr.: 
 vypustenie balónov, 
 skúšobná jazda v elektromobile, 
 otvorenie nabíjacej stanice pre 

elektromobily, 
 zahájenie lokálneho podporného 

programu (napr. formou dotácie z 
miestneho rozpočtu pre prvých desať 
solárnych zariadení), 

 spoločný program s miestnymi 
inštalačnými a výrobnými firmami, 
energetickými spoločnosťami, 
záujmovými združeniami a školami. 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

Voľbou Slnečného kráľa/Slnečnej 
kráľovnej obce/mesta/regiónu napr. 
s týmito podmienkami: 
 Nominovaná môže byť osoba, ktorá 

výrazne prispela k rozvoju solárnej 
energie v obci/meste/regióne.  
Nominujú ich obyvatelia a miestny 
úrad. Hlasovanie sa uskutoční v 
predstihu na internetových stránkach 
miestnych úradoch 
obce/mesta/regiónu. 

 Verejné vyhodnotenie súťaže sa 
uskutoční počas Solárnych dní za 
účasti významnej osobnosti v meste 
či obci (napr. starosta).  

 Možno pritom nadviazať aj 
spoluprácu so susednou obcou, so 
susedným mestom alebo regiónom 
a usporiadať tak napr. aj voľbu 
"Slnečného kráľa regiónu". 

 Pred vyhodnotením súťaže by sa 
mala uskutočníť aj prezentácia 
nominovaných občanov v médiach a 
na dostupných internetových 
stránkach. 

 

Zorganizovaním súťaže s názvom „Slnko 
vo výklade”, napr. s týmto programom: 
Propagácia Solárních dní v každom 
výklade obchodov, a to tak, že vo 
výkladoch zúčastnených obchodov bude 
vystavený informačný plagát alebo 
exponát, ktorý má nejaký vzťah ku slnku 
(solárne hodiny, solárna nabíjačka, 
fotografie solárnej elektrárne). Vo 
verejne dostupnom súťažnom zozname 
(napr. na miestnom/mestskom úrade i 
na ich internetových stránkach) budú 
uverejnené všetky zúčastnené 
prevádzky. Tam občania môžu hodnotiť 
výklady jednotlivých prevádzok i uviesť, 
aké exponáty v nich videli.  
Na záver súťaže sa uskutoční verejné 
zlosovanie, v ktorom vylosovaní 
účastníci získajú napr. ceny vo forme 
kupónov na nákupy či zľavy 
v prevádzkach, ktoré sa zúčastnili 
súťaže. 
Možno tiež pritom zorganizovať spoločné 
verejné podujatie so 
zúčastnenými maloobchodnými 
prevádzkami v meste. 
Jednotlivé obchody možno získať aj tým, 
že pre nich to môže byť aj určitá forma 
propagácie ich obchodných prevádzok 
v meste či obci. 
Organizátori môžu zabezpečiť aj 
mediáne výstupy zo súťaže i s jej 
víťazmi. 
 



 

 

 
 
 
 

Zorganizovaním informačných stretnutí 
inštalačných spoločností s majiteľmi 
budov i s ďalšími zainteresovanými 
stranami, napr.: 
 podujatie pre záujemcov z radov 

majiteľov domov a iných 
zainteresovaných strán, stretnutie by 
sa malo uskutočniť vo voľnejšom 
čase, napr. V piatok večer o 17 alebo 
18 hodine, 

 krátke semináre, ktorých by sa 
zúčastnili zástupcovia miestnej 
samosprávy, zástupcovia 
elektrizačných a prenosových sústav, 
energetických firiem, inštalačných 
spoločností a ostatných záujemcov. 
Otázky/Odpovede. 

 pomoc pri nadväzovaní spolupráce  
rôznych asociácií zo solárneho 
sektora s bankami (s cieľom 
informovať o podmienkach na 
získanie účelových úverov, príp. 
dohodnúť aj výhodnejšie podmienky 
na ich získanie) 

 

Organizovaním tematických podujatí v 
škole: 
 ukážky solárnych panelov na streche 

školy, stavanie modelov solárnych 
zariadení, ako napríklad solárnu pec 
alebo solárne modely (autodráha, 
lodičky), 

 súťaž v kreslení na tému slnko, 
 spolupráca so školami, s 

mládežníckymi organizáciami, s 
inštalačnými spoločnosťami, s 
amatérskymi nadšencami, prípadne s 
projektom „Vzdelávanie poháňané 
slnkom“ (www.skrea.sk). 

 
Vyhlásením podujatia na tému: 
"Dakujeme!" a "Príklady hodné 
nasledovania", cieľom ktorého bude: 
 identifikácia a zviditeľnenie čo 

najväčšieho počtu solárnych 
zariadení v obci/meste (napríklad 
balónmi s nápisom Solárne dni), 

 majitelia solárnych zariadení sú 
prostredníctvom dostupných médií v 
predstihu vyzvaní, aby sa prihlásili, 

 oficiálne poďakovanie od obce/mesta 
za príkladné správanie, oslovenie 
potenciálnych nasledovníkov, 
demonštrovanie vlastného 
energetického potenciálu obce 
založené na faktoch, 

 zaslanie čo najväčšieho počtu 
fotografií s vyznačenými domami do 
médií spolu s informáciami 
o priebehu odujatia 

 spolupráca s miestnymi inštalačnými 
spoločnosťami. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolufinancovaním solárneho / 
fotovoltaického systému: 
 pre rozpočtové organizácie (domov 

seniorov, centrá voľného času), školské 
budovy, internáty, 

 pre malé miestne súkromné prevádzky, 
ktoré by následne predávali výrobky za 
zvýhodnenú cenu („slnečný“ chlieb, 
„slnečná“ saláma, ale aj „slnečná“ 
prevádzka, ...) 

 zapojenie študentov z technických 
odborov do výstavby a prevádzky 
školskej solárnej elektrárne,  

 čiastočné financovanie takýchto 
projektov zo strany súkromníkov, 
prezentácia možnosti hľadať aj ďalšie 
zdroje financovania (štrukturálne fondy), 

 spolupráca s pekárňami, mäsiarmi, 
reštauráciami,  

 mediálna kampaň, v ktorej by občania 
boli informovaní o výstavbe, spustení a 
prevádzke takéhoto zariadenia. 

 

Práca s informáciami 
 Publikovanie článkov v regionálnej 

tlači. Vzor tlačovej správy vám 
zabezpečí Slovenská organizácia pre 
obnoviteľné zdroje. 

 Publikovanie informácií o 
možnostiach využívania solárnej 
energie a energie z obnoviteľných 
zdrojov. 

 
Propagácia podujatia  
Pred jej začatím treba zabezpečiť 
 tlačovú správu do miestnych  médií, 
 oznámenie o jeho konaní na 

internetových stánkach obce/mesta, 
 v rámci možností aj platenú reklamu 

podujatia, 
 priamy kontakt s redaktormi, ponuka 

rozhovoru, ponuka VIP účastni na 
podujatí v rámci Solárnych dní, 

 pozvánky pre vlastníkov domov. 
 
Počas Solárnych dní treba zabezpečiť: 
 označenie miesta balónmi, bannermi, 

plagátmi, informačným stánkom s 
logom podujatia, 

 stretnutie so zástupcami médií, kde 
sa im poskytnú informácie o ich 
priebehu. 

 
Po ukončení podujatia netreba zabudnúť 
na: 
- tlačové správy (publikované 

samotnými novinármi, prípadne 
zaslať vlastné tlačové správy a 
priložiť fotografie). 

 

Náš tím SK REA vám vždy ochotne a s 
radosťou bude k dispozícií,  ak budete 
potrebovaťďalšie informácie, informačné 
brožúry, letáky a podobne.  Ak budeme 
mať dostatočné zdroje,  pošleme Vám aj 
ďalší propagačný materiál, ako sú tričká, 
balóny, solárne hračky, perá. 
www.solarnedni.sk 



 

 

Uvádzame aj príklady doterajšej dobrej praxe v oblasti propagácie alternatívnych 
zdrojov: 
 
1. Druhé Solárne dni v obci Cígeľ  
Občianske združenie Vrchvoda z Cigľa v rámci celoslovenskej kampane Solárne dni 
organizovanej na podporu povedomia o slnečnej energiiv spolupráci s Obcou Cigeľ, so 
Základnou a materskou školou v Cigli a s ďalšími cigeľskými partnermi zorganizovali 
podujatie Solárne dni v Cigli – ako jednu z hlavných aktivít svojho projektu Malá 
zelená oáza pre hornú Nitru, s finančnou podporou Slovenských elektrární, a. s. 
 
V utorok 8. mája 2012 bol organizovaný Solárny deň v Cigli od 11:00 približne do 
14:00 hod. Na multifunkčné ihrisko pri základnej škole prišli najmä rodiny s menšími 
deťmi, ale aj školská mládež, obyvatelia i  návštevníci obce. Hrali sme futbal a 
volejbal, deti sa zabávali v rámci športových pretektov, kreslením obrázkov na tému 
Slnko, všetci „si lámali hlavy“ nad štyrmi otázkami vedomostného kvízu, hrala hudba 
a slnko svietilo tak veľmi, ako sa len na solárny deň patrí. Celoslovenskí organizátori 
kampane poskytli plagáty, letáky, balóniky, modré tričká s logom ESD, perá a baterky. 
Nápoje a  cukrovinky pre deti darovala obec Cigeľ, ako ajmalé darčeky pre 
vylosovaných účastníkov ankety. Občianske združenie VRCHVODA zabezpečilo námet 
akcie, koordináciu v rámci celoslovenskej kampane, spoluprácu so Slovenskými 
elektrárňami, organizátorskú službu, anketové lístky, prípravu, priebeh, vyhodnotenie 
a propagáciu celej akcie. Už aj vlani sa Solárny deň v Cigli podaril, ale vďaka všetkým 
zapojeným organizáciám a osobám sme v roku, keď sa slávilo 650. výročie prvej 
písomnej zmienky o našej obci, zažili ešte krajšie príjemné športovo-spoločenské 
stretnutie, naozaj slnečný deň, radosť z nadšenia našich detí , mládeže i skôr 
narodených...  
 
Druhé Solárne dni v Cigli sa skutočne vyznačovali  krásnym  slnečným počasím 
a priniesli veľa radosti najmä deťom, ich rodičom a ostatným návštevníkom. Ako vidno 
na našich snímkach, deti kreslili, behali, hrali loptové hry... Skôr narodení sa pobavili 
lúštením kvízových otázok, napríklad rozhodovali sa, či je tmavšia obloha v Bratislave, 
v Tatrách, alebo v Poloninách. Dve volejbalové družstvá si zahrali dvojsetový napínavý 
zápas a prispeli tiež ku zvýšeniu povedomia o slnečnej energii a o možnostiach jej 
využitia v domácnostiach, v obciach i hospodárstve. Mnohí  z účastníkov ankety, ktorí 
boli vylosovaní, boli obdarení darčekmi. Desiatky snímok najlepšie vystihujú slnečnú 
atmosféru vydareného podujatia. Ďakujeme celoslovenským organizátorom Solárnych 
dní, obci Cigeľ, Slovenským elektrárňam  a všetkým návštevníkom a podporovateľom.  
 
2. Európske solárne dni 2013 – Rimavská Sobota 
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov 
amatérov, ako organizačným partnerom, pripravila pre školy a verejnosť v dňoch 6. – 
9. mája 2012 pestrý program v rámci Európskych solárnych dní 2011 - 2013: 
 

 Prednáška a prezentácia o prezentácia o obnoviteľných zdrojoch energie 
 Výstavy z astronomickej fotografie a kresieb detí  
 Informačné materiály o klasických aj obnoviteľných zdrojoch energie 
 Rovníkové a horizontálne slnečné hodiny (meranie času, pohyb slnka po oblohe, 

zmena sln. energie počas roka) v Astroparku 
 Slnečná pec (slnečný varič) a jeho využitie v praxi 



 

 

 Slnečný kolektor na ohrev teplej úžitkovej 
vody 

 Veľký fotovoltický panel s demonštráciou priamej premeny slnečnej energie na 
energiu elektrickú 

 Autodráha na slnečnú energiu 
 Hračky s použitím fotovoltických panelov 
 Pozorovanie Slnka ďalekohľadmi (fotosféra, chromosféra, protuberancie) 
 Kvíz kde tí najlepší boli ocenení 
  

Propagácia bola zabezpečená v miestnych a regionálnych médiách. Účastníci a 
pedagógovia dostali drobné upomienkové predmety, ktoré sme dostali od 
organizátorov ESD ako aj ďalšie z hvezdárne.  
S propagácia ESD začala už počas tradičného podujatia organizovaného ku Dňu Zeme 
na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. 
 
3. Europske solárne dni – Levoča 
V dňoch 1. - 10. mája 2013 sa  gymnazisti J. F. - Rimavského v Levoči zapojili  do 
projektu "Európske solárne dni". 
Počas šk. roka vyučujúca Galina Kacejová obohatila výučbový program s 
environmentálnymi témami o zážitkové učenie, rozšírila vedomosti žiakov a študentov 
v oblastiach: veterná, solárna energia..., dizajn nových energetických systémov, 
dizajn hybridov: solárneho a hydroatíčka, autíčka s palivovým článkom, eko autíčka 
na vodík,... poukázala na možnosť, že všetky autíčka vedia na svoj pohon využívať 
slnečnú energiu.  Názorne pomocou autíčok a hračiek ukázala technológie obnoviteľnej 
energie v zábavnej a hmatateľnej forme pre všetky vekové kategórie.  
  
Vďaka Európskym solárnym dňom sme rozšírili propagáciu slnečnej energie a jej 
využitie pre verejnosť a žiakov ZŠ z Levoče a okolia. Naši študenti v uliciach mesta 
Levoča a na školskom dvore gymnázia samostatne pripravili a realizovali podujatia a 
stali sa tak spoluorganizátormi Solárnych dní :-) 
Výstava Slnko a Auto budúcnosti bola doplnená o ďalšie aktivity:  
Súťaž fotografií a výtvarných prác na tému Slnko, premietanie filmov, vedomostnú 
súťaž, pozorovanie Slnka ďalekohľadom. 
Aj napriek nie vždy slnečnému počasiu veríme, že projekt splnil svoj hlavný účel a 
dúfame, že nabudúce podobné podujatie opäť zrealizujeme. 
 
4. Solárne dni v Spišskom osvetovom stredisku 
Deň plný hier (15. mája 2012), v rámci Európskych solárnych dní, mal v Spišskom 
osvetovom stredisku premiéru, ktorá dopadla veľmi dobre. Program dňa bol bohatý, 
uskutočnili sa dve power pointové prezentácie Ing. Romana Lászla o fotovoltickej 
energii s dvoma exkurziami do fotovoltickej elektrárne v Mečedelovciach. Najmladší 
účastníci svojimi hrami deklarovali vzťah k Slnku – slniečkovými variáciami.  
 
Slnko bolo i témou slovných hier o ceny. Deti vystrihovali, skladali puzzle na čas, peer 
aktivisti pomáhali pri maľovaní detí na tvár. Ceny a balóny urobili radosť najmenším. 
Kultúrny program pripravili deti zo ZŠ na Komenského ulici v Smižanoch. Všetci 
účastníci (200) si pozreli i výstavu prác EKOVÝKRES, EKOPLAGÁT 2012. Podujatie 
zaznamenala i lokálna TV Reduta.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=SDHlx_lt6uA  

http://www.youtube.com/watch?v=SDHlx_lt6uA

