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Slovenskí stredoškoláci vlastnoručne 
zostrojeným ELEKTROMOBILOM zabodovali  
na medzinárodnej technickej súťaži. 
Ukázali, že ekologické cestovanie má  
pred sebou ešte veľké možnosti.

budúcnosti

Študenti vyrobili úsporný automobil

Š
tudenti Stred
nej priemysel
nej školy doprav
nej v Trnave už 
v školskom roku 

2015/2016 zhotovili elektro
mobil, ktorý skúšobne pred
viedli na súťaži vo francúz
skom Le Mans. Tento rok sa 
zúčastnili hlavnej súťaže Shell 
Eco Marathon v Londýne. Svoj 
elektromobil podstatne vylep
šili, v čom im pomohol gran
tový program AXA v Nadá
cii Pontis. „Najviac nám dala 
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zabrať podmienka súťaže, že 
aj riadiaca jednotka na elek
tromotor musí byť vyrobená, 
a nie kúpená,“ prezradil je
den zo študentov Ľuboš Tey
erl (18). „Za peniaze z grantu 
sme kúpili hlavne kvalitnejšie 
súčiastky a elektronické vyba
venie, aby sme mohli zostrojiť 
výkonnejší motor a dosiahnuť 
tak na súťaži väčšiu rýchlosť.“ 
Dohromady ich na elektromo
bile pracovalo osem, on mal 
na starosti elektrotechniku, 
zvyšok boli mechanici a strojá
ri plus jedna vodička. Elektro
mobil museli vyrobiť komplet
ne sami – od vlastného návr
hu a nákresov až po karosériu 
zo sklených vlákien, vlastné 
brzdy i kolesá. V súťaži napo
kon prešli náročnou technic
kou kontrolou a prebojovali sa 
až do finále. Ľuboš je momen
tálne v maturitnom ročníku 
a rád by sa dostal na Leteckú 
fakultu Technickej univerzity 
v Košiciach. „Odmalička mám 

vzťah práve k lietadlám, tak 
by som chcel ísť k technikom 
v letectve a zaoberať sa pa
lubnou elektronikou či rádio
navigáciou.“ O tom, že by si 
v dohľadnom čase kúpil elek
tromobil, neuvažuje. „Možno 
by som si ho radšej sám zo
strojil,“ dodáva pohotovo. Ani 
benzínové motory podľa neho 
ešte nepatria do šrotu. „Shell 
Eco Marathon sa koná po ce

lom svete v rôznych kategó
riách – elektromobily, vodíko
vé aj benzínové pohony. Naj
lepšie študentské tímy na sve
te, ktoré vyhrali v benzínových 
kategóriách, zostrojili motor, 
ktorý na liter paliva prešiel 
okolo 2 000 km. Isto sa bude 
vyvíjať aj elektromobilita, ale 
na základe týchto výsledkov je 
ešte určite budúcnosť aj pre 
spaľovacie motory.“ n

Tvoria dopravu

Študentom dala najviac zabrať 
výroba riadiacej jednotky

Elektromobil museli zostrojiť 
kompletne sami – od návrhu  
po funkčný motor či kolesá

ĽUBOŠ TEYERL (celkom vľavo)  
s ďalšími študentmi na súťaži  

Shell Eco Marathon


