
                                         

 

 

 

 

 

MEMORANDUM 

 

o spolupráci v rámci súťaže 

„Stredoškolská odborná činnosť“ 

Udelenie ceny „Zelený andel“  

 

medzi 

 

Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava (ďalej len „ŠIOV“) 

 

a 

 

Odborom školstva Okresného úradu Trnava, Vajanského 2, Trnava (ďalej len „OŠ OÚ Trnava“) 

 
a 
 

Katedrou ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava (ďalej len „KER FPV UCM v Trnave“) 

 
 
Čl. 1 Predmet  a idea spolupráce 
 
Predmetom  tejto dohody je spolupráca KER FPV UCM v Trnave, ŠIOV a OŠ OÚ Trnava v oblasti  
práce s talentovanými stredoškolákmi – podpora formou sprievodnej súťaže o udelenie ceny 
„Zelený andel“ v rámci 43. ročníka súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“ (ďalej len 
„SOČ“) pre školský rok 2020/2021 a ďalšie ročníky. 
Cieľom spolupráce je podpora zvýšenia záujmu žiakov o vypracovanie projektu SOČ v súťažných 
odboroch, ktoré súvisia s Ochranou a obnovou životného prostredia, prehlbovanie vedomostí 
a zručností žiakov, podpora súťaživosti žiakov a získavania skúseností pri prezentovaní svojich 
výsledkov. 
 
Čl. 2 Formy a program spolupráce 
 
Predmetom spolupráce medzi partnermi je: 
 
1/   ŠIOV 
 
a) sa zapojí do podpory spolupráce v rámci aktuálneho ročníka súťaže SOČ a poskytne KER FPV 

UCM v Trnave možnosť vyhlásiť celoslovenskú súťaž za účelom udelenia ceny za najlepší 
projekt SOČ v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia, do ktorej spadajú témy SOČ 
v súťažných odboroch: č. 03 – Chémia, potravinárstvo; č. 04 – Biológia; č. 05 – Životné 
prostredie, geografia, geológia; č. 06 – Zdravotníctvo, farmakológia;  
č. 07 – pôdohospodárstvo; č. 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava; č. 14 – Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické technológie a č. 15 – Ekonomika a riadenie, 



b) poskytne poradenstvo a metodickú pomoc so zámerom začlenenia podmienok nominácie 
projektov a hodnotiacich kritérií súťaže „Zelený andel“ do systému súťaže aktuálneho 
ročníka SOČ, 

c) zabezpečí účasť zástupcov ŠIOV na podujatí – odovzdávanie ceny oceneným účastníkom 
na slávnostnom zasadnutí KER FPV UCM v Trnave, 

d) informácie a propozície o vyhlásení súťaže a udelení ceny „Zelený andel“ zverejní  
na webovom sídle ŠIOV, 

e) prezentuje sa umiestnením „roll-up-u“ na podujatí – odovzdávanie cien „Zelený andel“,  
f) umožní KER FPV UCM v Trnave umiestniť na celoštátnej prehliadke SOČ „roll-up“ s celkovou 

informáciou o súťaži „Zelený andel“ – nominovaných a ocenených projektoch, zastúpení škôl, 
krajov a pod., 

g) umožní KER FPV UCM v Trnave prezentovať odbornú prednášku, ako sprievodné podujatie 
na celoštátnej prehliadke SOČ, konferencií a metodických seminárov s informáciou o ďalších 
odborných aktivitách pripravovaných pre stredné školy s cieľom prehlbovania a overovania 
vedomostí a zručností žiakov. 

 
2/   OŠ OÚ Trnava 
 
a) sa zapojí do podpory spolupráce v rámci aktuálneho ročníka súťaže SOČ a poskytne KER FPV 

UCM v Trnave možnosť vyhlásiť v Trnavskom kraji celoslovenskú súťaž za účelom udelenia 
ceny za najlepší projekt SOČ v oblasti Ochrany  a obnovy životného prostredia, do ktorej 
spadajú témy SOČ v súťažných odboroch: č. 03 – Chémia, potravinárstvo; č. 04 – Biológia;  
č. 05 – Životné prostredie, geografia, geológia; č. 06 – Zdravotníctvo, farmakológia;  
č. 07 – Pôdohospodárstvo; č. 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava; č. 14 – Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické technológie a č. 15 – Ekonomika a riadenie, 

b) poskytne poradenstvo a metodickú pomoc so zámerom začlenenia podmienok nominácie 
projektov a hodnotiacich súťaže „Zelený andel“ do systému súťaže  SOČ, 

c) rozšíri propozície súťaže „Zelený andel“ pre žiakov stredných škôl v Trnavskom kraji 
a prostredníctvom partnerstva s ďalšími OÚ rozšíri na ostatné OÚ SR, 

d) zabezpečí účasť zástupcov OŠ OÚ Trnava na podujatí – odovzdávanie cien oceneným 
účastníkom súťaže „Zelený andel“ na slávnostnom zasadnutí KER FPV UCM v Trnave, podá 
informáciu o víťazoch na krajskom kole SOČ v Trnavskom kraji, prípade porovnanie 
výsledkov z ostatných krajov na Slovensku, 

e) informácie a propozície o vyhlásení súťaže a udelení ceny „Zelený andel“ zverejní  
na webovom sídle Okresného úradu v Trnave. 

 
3/   KER FPV UCM v Trnave 

 
a) vypracuje propozície a podmienky zapojenia sa žiakov, ktorí sa prihlásili do súťaže SOČ 

v aktuálnom ročníku s ich projektom pre udelenie ceny „Zelený andel“, 
b) zabezpečí umiestnenie na celoštátnej prehliadke SOČ „roll-up-u“ s celkovou informáciou 

o súťaži „Zelený andel“, 
c) zabezpečí účasť svojho zástupcu na celoštátnej prehliadke SOČ s informáciou 

o nominovaných a ocenených projektoch na 1., 2. a 3. mieste a o forme odovzdávania 
ocenení, 

d) pripraví odbornú prednášku ako sprievodné podujatie na celoštátnej prehliadke SOČ 
v Žiline, s informáciou o ďalších odborných aktivitách pripravovaných pre stredné školy 
s cieľom prehlbovania a overovania vedomostí a zručností žiakov, 

e) podľa požiadaviek OŠ OÚ Trnava bude spolupracovať pri prehliadke SOČ v Trnavskom kraji, 
f) na základe skúseností získaných zo súťaže „Zelený andel“ a podnetov partnerov tohto 

memoranda predstaví vízie pokračovania súťaže v ďalšom období. 
 
 
 



 
Čl. 3  Záverečné ustanovenia  

 
a) memorandum nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania zodpovednými zástupcami 

partnerských organizácií, 
b) memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú, 
c) memorandum je vyhotovené v troch exemplároch, pričom každý účastník dostane 

po jednom exemplári. 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave dňa, 14. 12. 2020                                                 

.................................................. 
Ing. Branislav Hadár, v. r. 

riaditeľ inštitútu 
Štátny inštitút odborného 

vzdelávania 
 
 
 
 

................................................. 
PaedDr. Marta Gubrická,  

v. r. 
vedúca odboru 
Odbor školstva 

Okresný úrad Trnava 

................................................. 
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.,          
                              v. r.  

vedúci katedry 
Katedra ekochémie 

a rádioekológie FPV UCM v Trnave 
                                                                                         
 


