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MESTO RUŽOMBEROK, CENTRUM VO ĽNÉHO ČASU ELÁN A 
ELEKTROTECHNICKÝ ZÚ V RUŽOMBERKU  

organizuje 
 

TECHNICKÚ SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV 2010  
okresné kolo - desiaty ročník 

 
Cieľ súťaže : rozvíjať záujem detí a mládeže o elektroniku, zvyšovať  
  teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí 
Vyhlasovateľ súťaže : Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava, Ministerstvo 
    Školstva SR 
Organizátor súťaže : Mesto Ružomberok , Centrum voľného času Elán Ružomberok, 
    Elektrotechnický záujmový útvar pri CVČ Elán Ružomberok 
Dátum súťaže : 22. mája 2010 / sobota / 
Prezentácia  : od 8:00 do 8:15 hod. 
Miesto konania : Centrum voľného času Elán, Dončova 1 Ružomberok 
    oddelenie techniky a prírodovedy 
Časový harmonogram: 8:15  –  8.55 hod. elektrotechnický test 
    9:00  – 11:00 hod stavba elektrotechnického výrobku 
    11:00 – 11:30 hod vyhodnotenie súťaže 
Vyhlásenie výsledkov: 11:30 hod. 
Účasť   : TSME je postupová a je vyhlásená pre žiakov ZŠ alebo reálnych  
    gymnázií do kvinty – jednotlivci 
    kategória začiatočník  
    kategória expert 
Informácie  : tel. 044/4323800 
    e-mail: cvcrbk@gmail.com 
Hodnotenie  : Test – počet správnych odpovedí,  
    Praktická stavba elektronického výrobku – funkčnosť, 
    kvalita spájkovania, celkový vzhľad, čas zhotovenia výrobku. 
 
  
 



Odborná porota vyhodnotí v každej disciplíne poradie súťažiacich jednotlivcov. Konečné 
umiestnenie v TSME je dané súčtom poradí z jednotlivých disciplín. V prípade rovnosti bodov 
rozhodne  poradie v stavbe súťažného výrobku. 
Na súťaž je možné priniesť vlastný výrobok (nie je podmienkou). Tieto budú ohodnotené 
mimo súťaž. 
 
Potrebné pomôcky : písacie potreby 
(zabezpečí si súťažiaci) náradie na praktickú časť / spájkovačka, cín, pinzeta, kliešte / 
    prezuvky 
Poznámka  :  

• Záujem prosíme nahlásiť do 14.mája 2010 na vyššie uvedené 
telefónne číslo, alebo e-mailom. 

• Všetky náklady si hradia účastníci súťaže / cestovné... / 
• Stavebnice na súťaž zabezpečuje Mesto Ružomberok a CVČ Elán. 

Pre riadne prihlásených súťažiacich sú poskytnuté zdarma. 
• Postavené výrobky zo stavebníc ostávajú súťažiacim. 
• Víťazi – prvé tri miesta v každej kategórii obdržia vecné ceny a 

diplomy. 
• Na finále celoslovenského kola TSME postúpia prví dvaja z 

kategórie expert. 
• Každý súťažiaci si kategóriu určí pri prezentácii. 
• Náradie ( letovačky, merací prístroj ) je po dohode možné 

zapožičať v CVČ Elán. 
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