SPONZOROVALI SME CELOŠTÁTNE KOLO ELEKTROTECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Dňa 20. apríla 2016 sa na Žilinskej univerzite pod
záštitou prezidenta SR uskutočnilo ﬁnále
Elektrotechnickej olympiády. Do súťaže sa
zaregistrovalo 221 súťažných tímov z celého
Slovenska, z ktorých sa desať najlepších prebojovalo
cez dve kolá do celoštátneho ﬁnále.
V pr vom kole olympiády sa pomocou
interaktívneho vedomostného testu vybralo 49
najlepších tímov, ktoré v druhom kole odovzdali
praktické projekty z oblasti robotiky, elektrotechniky,
elektroniky, energetiky či aplikovanej informatiky. Vo
ﬁnále si desať najlepších muselo pripraviť prezentáciu a
názorne predviesť aj použitie svojich exponátov pred
komisiou zloženou zo zástupcov ﬁriem
a elektrotechnických fakúlt. Projekty boli prepracované
a kvalitné, ich zostrojenie si vyžadovalo veľkú dávku
talentu a kreativity.
Hlavným cieľom olympiády, ktorú organizoval
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou ŽU, je
propagácia elektrotechniky a zvýšenie atraktivity
elektrotechnického vzdelávania. „V prvom rade by som chcel
vyzdvihnúť znalosti študentov. Skutočne svedčia o tom, že sa môžu
ďalej rozvíjať, majú otvorené dvere a priemysel ich príjme. Je to prvá
lastovička v rámci ZEP, pretože vnímame úroveň slovenského
stredného a základného školstva dosť problematicky. Myslíme si,
že nie je na dostatočnej úrovni. Preto by sme takouto cestou chceli

pomôcť nášmu školstvu,“ uviedol prezident ZEP SR
Vladimír Ondrovič.
Umiestnenie ﬁnalistov:
1. miesto získal Matúš Fedorčák, študent 1. ročníka
Strednej odbornej školy technickej v Humennom
s projektom „Autonómne vozidlo“.

2. miesto obsadil tím študentov Michal Trnka, Viliam
Pavela a Matej Sedláčko zo Strednej odbornej školy
elektrotechnickej v Žiline s projektom „Riešenie
a problematika malej veternej elektrárne“.
3. miesto získal Michal Bender s projektom „Airsoftový
chronometer“.
Naša spoločnosť venovala do súťaže hodnotné
ceny v podobe robotických sád pre stredné školy,
z ktorých pochádzajú umiestnené súťažné tímy.
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