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1. Európske solárne dni  na Slovensku v roku 2016 - Prehľad 

1 - 18 máj 2016 

Rok 2016 priniesol úspech, keď sa Slovensko zapojilo do kampane Európskych solárnych dní po šiesty 

krát a dosiahlo úspešné výsledky s touto kampaňou. Hlavný cieľ kampane vo zvyšovaní verejného 

povedomia o solárnej energii voči širšiemu slovenskému publiku bol splnený a Solárne dni ostávajú 

jednou z najväčších kampaní z oblasti obnoviteľných energií na Slovensku. Subjekty zo súkromného 

a verejného sektora sa spolu nezištne zapojili, aby ukázali, že solárna energia sa môže stať vhodnou 

energetickou alternatívou aj na Slovensku. Entuziazmus množstva organizátorov podujatí kampane 

prispel k skvelým výsledkom kampane a Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje n. o. ďakuje 

všetkým aktívne zapojeným subjektom. 

Vďaka 36 podujatiam pripraveným pri príležitosti Solárnych dní a ich takmer 40 organizátorom 

Slovensko zaznamenalo ďalší úspešný rok s organizáciou kampane.       

Spoločným elementom všetkých podujatí bol ich čisto edukatívny a informačný charakter, prítomný 

nielen na podujatiach usporiadaných školami a inými vzdelávacími inštitúciami, ale aj na podujatiach 

organizovaných neziskovými organizáciami alebo podujatiami obcí. Tento prístup sa ukazuje ako 

jeden z najlepších spôsobov ako vylepšiť slovenské povedomie o solárne energii a vytvoriť pozitívny 

obraz Slnka ako zdroja energie u všetkých vekových skupinách. Solárne dni tak boli ďalším riešením 

ako predstaviť ľuďom na Slovensku solárnu energiu zrozumiteľným, nekomerčným a nezištným 

spôsobom. Napriek tomu, že solárna energia ostáva terčom mnohých kritikov a súkromný solárny 

sektor čelí množstvu prekážok pre jeho rozvoj, Solárne dni mohli zachovať svoju silu vďaka tým, ktorí 

stále veria, že energetické vzdelávanie a podpora obnoviteľných zdrojov energie je na Slovensku 

nevyhnutná.     

Školské konferencie, súťaže a hry, informačné dni sprevádzané prezentáciami v hvezdárňach 

alebo kultúrnych centrách, podujatia na verejných priestranstvách a na výstave SOLARIS 2016 Nitra 

alebo dni otvorených dverí v súkromnej spoločnosti pomohli splniť ciele kampane a priniesť 

informácie o solárnej energii ľuďom priamo v ich mestách alebo obciach. 

 

Ukazovatele projektu - Prehľad: 

PODUJATIA 36 

ORGANIZÁTORI 38 

PARTNERI 6 

TLAČOVÉ SPRÁVY 2 

MEDIÁLNE VÝSTUPY  30 
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2. Príprava kampane: 

Partneri kampane 

Kampaň bola pripravená s organizačnou podporou partnerov kampane a organizátorov podujatí, 

pričom každý z partnerov kampane a organizátorov podujatí reprezentoval určitý aspekt alebo vzťah 

k solárnej energii. Ich rôznorodosť zabezpečila aj rôznorodosť všetkých podujatí ako aj samotnej 

kampane. Aj z tohto dôvodu bolo na vyhľadávanie a udržiavanie spolupráce s rôznymi subjektmi 

v kampani kladený veľký dôraz. Každý organizoval  podujatia vo svojom regióne, šíril informácie 

o kampani ďalej smerom k svojim cieľovým skupinám, spolupracovníkom alebo médiám a všetci 

spoločne prispeli k príprave materiálov na národnej úrovni.     

1 hlavný partner kampane a 5 partnerov podporili kampaň: 

 

ZSE a. s. Úspechom tohoročnej kampane bolo to, že sa 

Slovenskej agentúre pre obnoviteľné zdroje n. o. podarilo 

zohnať hlavného partnera. Spoločnosť ZSE a. s. sa stala 

sponzorom kampane 2016 a tak prispela k jej hladkému 

a úspešnému priebehu.  

 

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu v kampani reprezentovala fotovoltický priemysel. 

Podieľala sa na príprave podujatia Príďte sa pozrieť čo dokáže Slnko v Bratislave spolu s jej členmi, 

pomohla pripraviť vzdelávaciu príručku a niekoľko ďalších podujatí a vyslal expertov na iné podujatia, 

aby pripravili prezentácie a prednášky o solárnej energii. Asociácia okrem toho komunikovala 

kampaň voči médiám.  

Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie reprezentovala celú oblasť 

obnoviteľných zdrojov energie. Komora prispela s informáciami k tvorbe vzdelávacej príručky a 

informačných materiálov a spolu s ďalšími partnermi pripravila veľké verejné podujatie. Tak isto pri 

príležitosti Európskych solárnych dní, oslovila svojich partnerov a spolupracovníkov.  

Slovenský zväz astronómov bol v kampani jedinečnou kategóriou združujúcou hvezdárne na 

Slovensku. Zväz oslovil svojich členov, aby sa zapojili a tí priniesli ďalšie možnosti ako študovať 

solárnu energiu – pozorovaním slnka, jeho aktivity a energiu.   

PARSENN Promotion s.r.o., ako full servisová BTL agentúra, ktorá sa špecializuje na organizáciu 

podujatí, poskytla v rámci kampane dôležité marketingové a PR poradenstvo.  

AGROKOMPLEX – VÝSTAVNÍCTVO NITRA umožnila prezentáciu kampane počas výstavy SOLARIS 

Nitra 2016 vďaka čomu sa o kampani mohlo dozvedieť viac ako 47 000 návštevníkov. 
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Propagácia a medializácia 

Ďalšia komunikácia a propagácia Solárnych dní, ich partnerov a 

organizátorov bola podporená Slovenskou agentúrou pre obnoviteľné 

zdroje n. o., ktorá poskytla informácie o kampani alebo individuálne 

pripravila podporné propagačné materiály. K dispozícii boli letáky, ktoré 

boli distribuované na výročnej fotovoltickej výstave v Nitre. Tieto 

materiály boli taktiež zaslané partnerom a organizátorom, zároveň boli 

využité na ďalšiu propagáciu v mediálnej kampani, ako podkladové 

a informačné materiály.   

Okrem propagácie prostredníctvom médií a mediálnych partnerov bol 

projekt promovaný na podujatiach a prostredníctvom internetových 

stránok partnerov a organizátorov, ktoré obsahovali špecifické sekcie 

venované kampani.  

Prítomnosť médií bola zabezpečená v spolupráci s partnermi kampane, ktorí pomohli pri 

celonárodnej propagácii tohto podujatia. Počas kampane boli vydané 2 národné tlačové správy, ktoré 

boli zaslané na národné médiá a tie mali možnosť ich prebrať a spracovať. Po ukončení Solárnych dní, 

Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje n. o. pripravila hodnotiacu správu, obsahujúcu informácie 

o kampani, počet podujatí a zhodnotenie dopadov, ktoré kampaň Solárnych dní priniesla na 

Slovensko.  

Bannery pre webové stránky boli taktiež použité. Či už dlhodobo, pred kampaňou pre účely zháňania 

potenciálnych partnerov a organizátorov alebo tesne pred jej odštartovaním, pre potenciálnych 

účastníkov.   

 

 

3. Vyhodnotenie kampane 

Podujatia 

36 podujatí po celom Slovensku, ktoré boli základným kameňom slovenskej kampane, bolo 

pripravených pre verejnosť alebo špecifické cieľové skupiny. Počet podujatí ukazuje, že kampaň bola 

vítaná zástancami solárnej energie, ktorí neváhali zapojiť sa a odovzdávať svoje vedomosti ostatným.  

Najčastejšie organizovaný typ podujatia boli vzdelávacie aktivity organizované najmä školami, 

observatóriami ako aj kultúrnymi a voľno časovými centrami. Počet firemných podujatí nebol veľmi 

veľký, vzhľadom na problémy, ktoré súkromná sféra momentálne musí riešiť. Napriek tomu však tí, 

čo sa zapojili, ukázali obrovskú chuť a zanietenosť. Okrem organizovania samotných podujatí zároveň 

vyslali svojich pracovníkov, aby participovali na ďalších podujatiach, prípadne ako rečníkov na školské 

konferencie.  
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Solárne dni 2016 boli výsledkom dlhodobej práce skupiny organizátorov, ktorí boli schopní vytvoriť  

podujatia nezištne, len na základe spolupráce a ochoty. Solárne dni 2016 teda neboli iba o zvyšovaní 

povedomia fotovoltickej problematiky. Toto podujatie bolo schopné spojiť niekoľko aktérov 

pôsobiacich v tejto sfére, ktorým leží na srdci budúci rozvoj solárnej energie na Slovensku. Podrobný 

prehľad podujatí tvorí samostatnú prílohu tejto správy. 

Podujatia - štatistika: 

Typ podujatia Počet podujatí 

Školské podujatia 20 

Iné vzdelávanie 14 

Firmy  / návštevy prevádzok 1 

Obce / deň verejných informácií 1 

 36 
 

Organizátori – štatistika:  

Typ organizátora Počet organiz. 

Školy  21 

Hvezdárne a observatóriá 10 

Neziskové organizácie 4 

Klub turistov 1 

Firmy 1 

Orgány miestnej správy 1 

 38 
 

Vzdelávacie aktivity:  

Aktivity na školách predstavovali najväčšiu časť Solárnych dní 2016, následne boli počtom úspešné 

aktivity hvezdární. Materské školy, základné aj stredné školy sa zapojili do organizácie projektov, 

súťaží, konferencií a diskusií o solárnej energii.  Niektoré z nich pripravili podujatia pre verejnosť, 

ktoré boli spestrujúcimi aktivitami kampane a zaujali množstvo ľudí. Niekoľko diskusií bolo 

podporených prednášajúcimi aj z firemnej sféry. 

Príklad vzdelávacích aktivít – Podujatie Stredná odborná škola, V. Paulinyho - Tótha 31/5, 905 01 

Senica: 

Cieľovou skupinou, ktorú počas Európskych solárnych dní oslovili, boli žiaci všetkých Základných škôl 

v meste Senica.  Každá z nich mala tím, ktorý súťažil a reprezentoval svoju školu. Program bol 

rozdelený do dvoch častí, vzdelávacej a tvorivej. Vzdelávacia časť obsahovala prednášku o využití 

energie v „demonštračnej budove“ SOŠ Senica, ktorá  propaguje využitie solárnych panelov.  V 

programe tejto časti bol blok venovaný videoprojekcii „Slnko ako zdroj energie“. 

V časti tvorivé dielne mali žiaci k dispozícii „solárnu autodráhu“, na ktorej si mohli vyskúšať svoje 

vodičské zručnosti. Blok  venovaný kreatívnemu maľovaniu „Fantázia Slnka“ zaujal hlavne dievčatá, 

ale i chlapci sa zapojili a preukázali svoje zručnosti. Hravosť bola podporená v „Hviezdnych vojnách“ a 
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skladaní „Slnečnej sústavy“.  Súčasťou podujatia bola aj prezentácia prác študentov  SOŠ Senica so 

solárnou tematikou. 

Ich snahou bolo počas tejto aktivity osloviť mladých ľudí a priblížiť im tematiku využiteľnosti 

slnečného žiarenia a solárnej energie.   

 

Príklad vzdelávacích aktivít – Podujatie Gymnázium J.F.-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 LEVOČA 

 

Študenti priamo v uliciach Levoče pripravili malú 

výstavu slnečných modelov - auto, loď, vrtuľník, 

solárna lampa, kalkulačka, solárne hračky, solárny 

článok a pozorovanie Slnka ďalekohľadom. 

Okoloidúcich sa pýtali čo vedia o energii zo Slnka, 

či ju a ako využívajú a zároveň dostali možnosť 

vidieť aj činnosť Slnka - protuberancie. Gymnazisti 

súťažili o najlepšiu fotografiu. Zo všetkých ich prác 

bola zrealizovaná výstava. Na hodinách fyziky 

vedomosti o slnečnej energii a jej využití preverila 

vyučujúca súťažno-zábavným testom.  

 

Aktivity v observatóriu:  

Observatória boli typ podujatí, ktoré rovnako prispeli k edukačnému charakteru kampane, oslovili 

širokú verejnosť a ponúkli možnosť pozorovania slnka, spolu s diskusiou a vyjadrením názoru na 

solárnu energiu za účelom udržania a podporenia cieľov kampane.  
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Príklady aktivít v observatóriu – Solárne dni v observatóriu v Rimavskej Sobote: 

 

Toto podujatie trvalo dokopy niekoľko dní. 

Observatórium pripravilo bohatý program pre 

školy a širokú verejnosť. Príkladmi aktivít sú:  

výstavy, prezentácie, možnosť pozorovať slnko 

cez ďalekohľad alebo pozorovanie pohybu 

a zmien slnečnej energie počas roka, solárne 

hodiny, solárne kolektory a PV panel 

v Astroparku.  

 

 

 

 

Podujatia neziskových organizácií: 

Neziskové organizácie boli do projektu zainteresované ešte pred zahájením kampane, a to ako prvok 

nápomocný pri zháňaní a oslovovaní špecifických skupín organizátorov práve z ich regiónov, 

napríklad oslovovanie svojich členov. 

Príklady podujatí neziskových organizácií – Príďte sa pozrieť čo dokáže Slnko!: 

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu, Komora 

užívateľov a výrobcov OZE zorganizovali ukážky praktického využitia slnečnej energie spojené s 

tlačovým brífingom venovaným obnoviteľným zdrojom energie, ktoré sa uskutočnili 18. mája v 

Bratislave pred nákupným centrom Eurovea. 

 

Na podujatí mali návštevníci možnosť, povoziť sa na elektromobile, vidieť ukážky solárnych systémov 

a ako fungujú veterné turbíny. Návštevníci mali možnosť vyskúšať  interaktívnu výstavu zapožičanú 

od ZSE a. s., na ktorej si mohli preveriť svoju logiku a dôvtip a naučiť sa viac o energetickej 
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efektívnosti. Odborníci zadarmo poskytovali konzultácie, záujemcom o obnoviteľné zdroje, ktorí by 

ich chceli začať využívať. 

 

Súčasťou podujatia bol tlačový brífing, na ktorom vystúpili: Veronika Galeková, výkonná riaditeľka 

Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE, Zuzana Furmanczuk, riaditeľka Slovenskej 

organizácie pre obnoviteľné zdroje energie, ktorá Solárne dni organizuje a Matúš Stankovič z Komory 

užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie –KUVOZE. 

 

 

 

Iné podujatia 

Klub slovenských turistov, Vysoké Tatry -východ slnka na Kľaku v Malej Fatre 

Mladí turisti z celého Slovenska plánovali spoločný výstup zo Starého Smokovca na Zbojnícku chatu, 

kde im mal chatár vysvetliť spôsob zásobovania chaty elektrickou energiou. 

Cestu na Tatranskú chatu zastavilo počasie - po chodníkoch sa valila voda, zhora im tiež tieklo za 

golier, tak to na Zamkovského chate otočili, veď by si slniečka aj tak neužili. Slnko teda privítali  

balónmi a skúšaním sily slnka na Ohništi - ich kolektív spolu s asi ďalšími 40-timi turistami, ktorým 

ponúkli spozorované fľaše a balóny za vymenovanie aspoň 3 zdrojov alternatívnej energie.  Rovnakú 

stratégiu zvolili aj na Zlatom stole , kde si navyše z balónov urobili peknú oddielovú ikebanu. 
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Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje n. o., Rigeleho 1, 81102 Bratislava v spolupráci so SPŠE 

K. Adlera 5, 85104 Bratislava  

Vypracovanie vzdelávacej príručky Energetická gramotnosť. 

Príručka môže byť okrem iného využívaná na formálne a 

neformálne vzdelávanie v oblasti energie, na tvorbu 

vzdelávacích osnov alebo na prípravu vyučovacích hodín 

zameraných na túto problematiku. Príručka nemá snahu 

identifikovať všetky témy spojené s energiou a radšej sa v nej 

sústredili len na tie oblasti, ktoré sú dôležité pre všetkých 

ľudí. Úlohou je zvyšovanie povedomia a informovanosti u 

študentov týkajúcich sa ústrednej úlohy energie v modernom 

živote – ako sa produkuje, transformuje a využíva a aké sú 

následky týchto procesov. Schopnosť porozumieť 

možnostiam, nákladom i následkom využívania jednotlivých 

energetických zdrojov (a to tak obnoviteľných, ako aj 

neobnoviteľných), ktoré sú alebo budú dostupné, a dopadom 

vlastného výberu medzi nimi môže rozvinúť dôležité životné 
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zručnosti žiakov a študentov aj v tejto oblasti. Bez základného porozumenia celkovej koncepcii 

energie – jej zdrojov, výroby, používania a spôsobov jej šetrenia – jednotlivci a komunity nie sú 

schopné prijímať informované rozhodnutia o témach, ako je inteligentné využívanie energie, 

rozhodovanie spotrebiteľov až po otázky týkajúce sa národnej a európskej energetickej politiky 

Materiály pre podujatia 

Kľúčom k úspechu Solárnych dní je organizovanie čo najväčšieho množstva podujatí počas 
stanovených dvoch týždňov. Efektívnym spôsobom, ako podporiť jednotlivých organizátorov, je aj to, 
že im poskytujeme čo najviac  hotového podporného materiálu, ktorý môžu počas podujatia priamo 
využiť – bez ďalších úprav.  

Organizátori tento rok opäť potvrdili význam takéhoto podporného materiálu z pohľadu získania 
záujmu účastníkov a tým aj celkovej úspešnosti ich podujatí. Navyše niektoré typy podporných 
materiálov, ako napr. balóny a informačné letáky Európskych solárnych dní, sú využívané vo všetkých 
zúčastnených krajinách, a tak príjemným spôsobom prispievajú k vizuálnej jednote tejto kampane v 
rámci Európy.  

Na Slovensku sme sa tak ako každý ročník snažili zabezpečiť maximálne množstvo podporného 
materiálu pre každého, kto bol ochotný participovať na kampani. Obsahy balíčkov zasielaných 
jednotlivým organizátorom podujatí sa líšili v závislosti od druhu podujatia.  

Tento ročník sme organizátorom poslali 34 balíčkov, ktoré obsahovali 

- Informačné letáky A5  

- Balóny  

- Šnúrky na krk  

- Perá  

- Fľaše na vodu 

- Tričká 

- Farby na tvár 

- Kriedy na chodník 

- Farbičky a fixky 

- Solárne prívesky LED svetlá 
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Internetová stránka 

Internetová stránka kampane www.solarnedni.sk bola doplnená novými informáciami a sekciami, aby 

poskytla ešte viac informácií pre potenciálnych organizátorov podujatí, spolu s možnosťou sa na 

organizácii kampane podieľať. Cieľom bolo taktiež stránku zinteraktívniť, ako aj poskytnúť materiály, 

ktoré sú ľahko dostupné a stiahnuteľné, zároveň slúžia na ďalšiu propagáciu projektu Solárne dni 

a tiež ako návod na prípravu jednotlivých podujatí.  
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Mediálne výstupy 

Mediálne výstupy boli podporované Slovenskou agentúrou pre obnoviteľné zdroje v spolupráci 

s partnermi kampane. Agentúra pripravila dve tlačové správy týkajúce sa kampane.  

Partneri a organizátori boli taktiež oslovení z prosbou o pomoc pri distribúcii týchto správ.   

Záujem médií o túto kampaň bol malý. Za posledné roky je len minimálna osveta týkajúca sa 

obnoviteľných zdrojov energie, čo sa prejavuje aj na zníženom záujme o tieto zdroje. Navyše sa 

nahromadili negatívne správy týkajúce sa výrobcov elektriny z OZE, čo poškodzuje samotnú 

myšlienku využívania OZE v celospoločenskom meradle.  

V printových médiách boli tri články, jeden článok v denníku SME, autor Márius Kopcsay, 11. mája 

2016 Viete, čo dokáže Slnko? Má viac energie, ako potrebujeme. Kampaň bola spomenutá 

v lokálnom Piešťanskom týždni, číslo 18. a študentskom časopise Piknik september 2016. 

Hlavná mediálna propagácia kampane prebehla cez internetové stránky organizátorov. Išlo o 28 

výstupov.  

Zoznam mediálnych výstupov tvorí samostatnú prílohu tejto Správy. 

Rozpočet 

 

Realizačný rozpočet 6. ročníka kampane Európske solárne dni predstavoval 6197,50 Eura z čoho 5000 

Eur predstavoval sponzorský dar od hlavného partnera kampane ZSE a. s.. Podrobný rozpis 

jednotlivých položiek rozpočtu tvorí samostatnú prílohu tejto Správy. 

Poučenia a návrhy na zlepšenie pre budúce kampane  

6. ročník kampane Európske solárne dni považujeme za úspešný. A to najmä vďaka dostatočnému 

množstvu podujatí, novým silným partnerstvám, ako aj výškou spokojnosti zúčastnených 

organizátorov, ktorí prejavili záujem participovať aj v budúcoročnej kampani.  

Silné stránky: 

- Aktívna spolupráca s partnermi kampane, ktorí prilákali množstvo organizátorov.  

- Rozmanitosť podujatí a organizátorov 

- Vyššia podpora pre školy, ktoré sú najaktívnejšie skupiny s vysokým potenciálom, zároveň už 

vlastniaci množstvo zaujímavých informačných materiálov 

 

Návrhy na zlepšenie pre budúce ročníky: 

- Lepšia a intenzívnejšia spolupráca s médiami a mediálnymi partnermi, vyššia prítomnosť 

médií na akcii 

- Nový sponzori, vďaka ktorým budeme môcť zapojiť ešte viac organizátorov a osloviť ešte 

väčšie množstvo ľudí 
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KONTAKTY: 
 

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje n. o. 
Rigeleho 1 

811 02  Bratislava 
telefón: +421 905 744 034 

 
info@skrea.sk 

www.solarnedni.sk 
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Príloha 1 

 

Mediálne výstupy: 

 

http://www.suh.sk/fotovideo-galeria/category/36-europske-solarne-dni-2016 

http://www.sosst.sk/generate.php?page=sql_293 

http://www.astrors.sk/Europske_solarne_dni.html 

http://www.gos.sk/novinky/solarne-dni-na-roznavskej-hvezdarni 

http://www.osveta.sk/clanok/europske-solarne-dni-1 

http://www.astronomiaonline.org/index.php/akcie/452-europske-solarne-dni-2016 

http://sossenica.sk/index.php?menu=aktualita&id=563 

http://www.spseke.sk/projekty/index.php/enviromentalna-vychova/solarne-dni 

http://www.krtkovander.sk/files/Sol%C3%A1rne%20dni-2016-let%C3%A1k.pdf 

http://www.hvezdaren.sk/zaujimavosti/europske-solarne-dni.html?page_id=1678 

http://ssjh.sk/aix/new/zaujimavosti-2235.htm 

http://astrobb.sk/podujatia_realizovane.php 

http://zsmscierne.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=22#gallery/22 

http://www.gt12.sk/index.php/fyzika 

https://gymjfrle.edupage.org/album/?#gallery/371 

http://mslienkazv.webnode.sk/projekty/ 

http://mslienkazv.webnode.sk/projekty/solarne-dni/ 

http://www.oaprievidza.sk/index.php?limitstart=48 

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/ziaci-oa-prievidza-den-europy/27152-clanok.html# 

http://www.vrchvoda.sk/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=28&catid=132 

http://www.cvckosice.sk/fileadmin/user_upload/aktuality/1516/0416_ponuka_aktivit.pdf 

http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/den-europy-a-europske-solarne-dni-na-oa-v-prievidzi/ 

http://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/hvezdaren-na-oblohe-budu-pozorovat-vzacny-ukaz-ktory-

vidiet-len-parkrat-za-storocie/ 

http://moravce.dnes24.sk/galeria/europske-solarne-dni-boli-aj-tento-rok-bohate-na-zaujimave-

informacie-57446?page=2 
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https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/8893 

http://www.sapi.sk/solarne-dni-2016-sa-zacali-pripojte-sa-aj-vy/ 

http://www.kuvoze.sk/sk/akcie/europske-solarne-dni-sk/ 

https://eurovea.sk/podujatie/co-dokaze-slnko 

http://szaa.org/index.php/component/content/article/9-uncategorised/236-europske-solarne-dni-

2016 

http://www.astropresov.sk/slnko.html 

 

Tlač 

1. Deník SME, Márius Kopcsay, 11. mája 2016 

Viete, čo dokáže Slnko? Má viac energie, ako potrebujeme 

http://tech.sme.sk/c/20160859/viete-co-dokaze-slnko-ma-viac-energie-ako-

potrebujeme.html#ixzz4S3iE5EsS 

2. Piešťanský Týždeň, Číslo 18, Ročník XXVI 

Za solárne autíčko získal nie len zlato.  

3. Piknik, československý študentský časopis, September 2016 

Stalo sa ... 

 


