
 Študentská formula 
okolo slovenska  2014



CIEĽ AKCIE:
oslovenie študentov cez študentské projekty Formula SAE, Formula SAE Electric a vozidlo Shell Eco-
marathon, ktorými vedie cesta k úspechu

MOTTO:
Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere
(Werner von Siemens)
A my dodávame: a vojsť tými dverami na cestu úspechu (SjF STU Bratislava)

HLAVNÝ PARNER:
PSA Peugeot Citroën Slovakia

MEDIÁLNY PARTNERI:
Rádio Europa2: priame vstupy z vyhlasovania, rozhovory o podujatí,
pripomienky na akciu vo vysielaní rádia.
Sme: podpora akcie v tlačovom médiu
F&P media: billboardy

PARTNERI PRE DOPRAVU:
PSA Peugeot Citroën Slovakia - osobné autá, 
Avis - prenájom úžitkových vozidiel

CENY PRE VÍŤAZOV V SÚŤAŽI:
PSA Peugeot Citroën Slovakia
Shell Slovakia
MATADOR Industries, a.s. - Dubnica nad Váhom
Miba Sinter Slovakia s.r.o. 

NÁPLŇ PROJEKTU:
Náplňou projektu je oslovenie stredoškolských študentov hlavne maturitných ročníkov za účelom pre-
zentácie SjF STU ako nástroja pre dosiahnutie svojho životného cieľa. SjF STU zabezpečuje harmo-
nický rozvoj osobnosti po všetkých stránkach, tak odbornej, profesionálnej i osobnostnej. Svoje teo-
retické poznatky môže tvorivo uplatniť v tímových študentských projektoch FORMULA SAE a Shell 
Eco-marathon. Celý tím je riadený samotnými študentmi, ktorí majú možnosť využívať rady, skúse-
nosti a poznatky našich pedagógov formou supervízorov. Tento projekt presne spĺňa podmienky Ko-
menského výroku: ŠKOLA HROU. Tvorí ideálne prepojenie medzi školu a praxou. Študent má možnosť 
si overiť v praxi nadobudnuté vedomosti. Podieľa sa na vzniku novej koncepcie formule, jej konštrukč-
ného návrhu, jej výroby a montáže a na záver sa zúčastňuje pretekov študentských formúl v Hocken-
heime, Silverstone atď.



PROGRAM AKCIE:

9.00 Slávnostné otvorenie - privítanie hostí. (dvor pred školou)
9.15 Roll-out Formúl SAE a Shell Eco-marathon. (dvor pred školou)
10.00 Predstavenie Strojníckej fakulty, možnosti akreditovaného štúdia. (telocvičňa)
10.15 Predstavenie voľno časových aktivít na STU. (telocvičňa)
10.30 Súťaž družstiev jednotlivých škôl v oblasti (telocvičňa)
a. Súťaž zručnosti – montáž a demontáž jednoduchých strojných zariadení
b. Súťaž o SjF STU, strojárskom priemysle na Slovensku a fyzike.
12.00 Ukončenie súťaže - vyhodnotenie výsledkov (telocvičňa)
12.30 Vyhlásenie víťazov - živý prenos do rádia Európa2. (telocvičňa)
13.00 Ukončenie akcie

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI:
Každá zo zúčastnených škôl si pripraví 4 členné družstvo, tak aby mohlo pokryť obe
časti súťaže. Každé družstvo dostane postupne 10 otázok z časti b. Po položení súťažnej
otázky bude družstvo ihneď odpovedať. Za správnu odpoveď družstvo získa 1 bod. Za nesprávnu 0 bo-
dov. Potom bude nasledovať časť a. V nej budú musieť družstvá
rozložiť a zložiť jednoduché strojné zariadenie na čas. V tomto kole je možné získať 10
bodov.
Na záver sa spraví celkový súčet z oboch kôl a určia sa víťazi. V prípade rovnosti
bodov bude nasledovať tzv. rozstrel. Víťazov čakajú sladké odmeny.



Plán týždenného okruhu
po slovensku

17. 10. 2014 - Bratislava

slávnostné zahájenie - rollout formúl  
- primacionálne námestie

20. 10. 2014 - trnava

stredná priemyselná škola dopravná,  
Študentská 23

21. 10. 2014 - dubnica nad váhom

stredná priemyselná škola,  
obrancov mieru 343/1,

22 10. 2014 - dolný kubín

Gymnázium Pavla országa Hviezdoslava,
Hviezdoslavovo nám. 18, 02624

23. 10. 2014 - Banská Bystrica

stredná priemyselná škola Jozefa murgaša,
Hurbanova 6, 97518

24. 10. 2014 - levice

stredná priemyselná škola
františka Hečku 25
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