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DNI ENERGIÍ,

TECHNIKY 

A INOVÁCIÍ

Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická

organizuje 10. ročník podujatia

Tento projekt sa uskutoční  vďaka 

finančnej podpore Nadácie ZSE.

Čo sú to Dni energií, techniky a inovácií?

Skvelé podujatie o ekológii, energiách, vede, 

technike a inováciách, kde sa dozvieš to, ako 

môže energia, veda a technika meniť náš svet 

k lepšiemu.

Kedy to bude?

21. apríla 2021 (streda)  od 9:00 do 11:00

22. apríla 2021 (štvrtok) od 9:00 do 11:00

Kde to bude?

Podujatie zorganizujeme vo virtuálnom  

priestore ako live stream na  portáli YouTube 

s možnosťou zapájania sa do podujatia cez 

rôzne aktivity, interaktívne hry a spoločný 

chat.

Ako sa zapojiť?

Zapojiť sa môžete ako diváci pripojením sa na 

živý prenos na YouTube, alebo sa môžete 

zapojiť aktívne formou súťažného príspevku. 

O súťažných kategóriách sa dočítate na  

druhej strane tohto letáčiku. V oboch 

prípadoch je potrebné vyplniť prihlášku na 

podujatie, aby sme vám mohli zaslať link na 

YouTube vysielanie.

Kto sa môže zapojiť?

Všetci Tí, ktorí chcú vyjsť z „bubliny nudy“, 

prežiť  deň inak a takto si obohatiť svoje 

technické vedomosti.

21. a 22. apríla 2021



SPŠ elektrotechnická organizuje

10. ročník podujatia

DNI ENERGIÍ,

TECHNIKY A INOVÁCIÍ

Cieľom podujatia je:

 podporiť formovanie a orientovanie mladých 

ľudí k vede a technike v 21. storočí, zvýšiť ich 

záujem o technické študijné odbory,

 prepojiť vyučovanie s každodenným životom, 

posilniť angažovanosť v otázkach životného 

prostredia doma, v škole a regióne,

 vybudovať základ pre trvalé racionálne 

zmeny v správaní sa súčasných a budúcich 

spotrebiteľov energie, vymeniť si navzájom 

skúsenosti, informácie a nápady ktoré 

ovplyvňujú kvalitu životného prostredia,

 vymeniť si navzájom skúsenosti, informácie a 

nápady v oblasti vedy, techniky a 

environmentálnej výchovy medzi školami,

 poukázať  na tvorivé schopnosti mladých ľudí 

pri návrhu a realizácií technických projektov.

Podujatie je určené:

 žiakom 8 .ročníka ZŠ

 učiteľom prírodovedných predmetov

 všetkým, ktorí chcú zmeniť svet

PODMIENKY SÚŤAŽE
Hlavná kategória - tvorivá

1. Vytvoriť krátky animovaný spot na 

šetrenie energie, či triedenie odpadu v 

domácnosti alebo v škole

Video dĺžky 60 sekúnd musí byť na úvodnej 

obrazovke označené menom autora resp. 

kolektívu a názvom školy. Video môže byť 

animované v ľubovoľnom programe (napr. 

Pivot Animator, Scratch a podobne) alebo 

vytvorené technikou stop-motion. Prácu je 

nutné nahrať na portál YouTube resp. Vimeo.

alebo

2. Vytvoriť animovanú alebo interaktívnu 

prezentáciu o zaujímavých technických 

novinkách, inováciách alebo vynálezcoch, 

ktorí posunuli vedecko-technický pokrok 

ľudstva 

Obhajovať sa bude jedna prezentácia, ktorá 

získa v hlasovaní najvyšší počet hlasov. Rozsah 

prezentácie prispôsobte dĺžke trvania 5 minút. 

Vedľajšia kategória - umelecká

Vytvoriť za školu tri plagáty na propagáciu 

tematiky „Technológie budúcnosti medzi 

nami“.

Súťažné plagáty musia byť originálne a 

vytvorené v ľubovoľnom grafickom programe 

rôznou technikou (kresba, koláž, infografika...).

Plagáty nie je potrebné tlačiť.

 

Všeobecné podmienky

 Každú prácu môžu robiť maximálne 2 

autori.

 Pre každú prácu je potrebné vzhľadom na 

GDPR vypísať prihlášku, ktorú podpíše 

rodič. 

 Prihlášku na podujatie vyplňte na stránke 

www.spseke.sk/projekty a odošlite 

do  26.3.2021.

 Webovú adresu spotu, prezentáciu vo 

formáte PPTX alebo odkaz na interaktívnu 

prezentáciu, plagáty vo formáte JPG alebo 

PDF  pošlite v elektronickej podobe na 

e-mailovú adresu  dnienergii@spseke.sk 

najneskôr do 14.4.2021. 
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