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Úvod: 

        Klub učiteľov elektrotechnických predmetov pozostáva z 3 členov, učiteľov a zároveň aj 

majstrov odborných elektrotechnických predmetov. Z 10 naplánovaných stretnutí klubu v prvom 

polroku školského roka 2021/2022 sa uskutočnili všetky stretnutia. Stretnutia sa realizovali od 

septembra 2021 do januára 2022 podľa plánu.  

 

Stručná anotácia 

 
        Pôsobenie klubu učiteľov elektrotechnických predmetov bolo zamerané na výmenu 

odborných skúseností z odbornej pedagogickej praxe pri vyučovaní elektrotechnických predmetov, 

tvorbu vzdelávacích materiálov, medzipredmetové vzťahy, skúsenosti z dištančného vzdelávania. 

Stretnutia boli zamerané na niektoré tematické celky z elektrotechnických premetov a vybrané 

okruhy, ktoré súviseli s medzipredmetovými vzťahmi. Členovia klubu sa dohodli na konkrétnych 

aplikačných odborných úlohách z oblasti elektrotechniky a elektroniky, ktoré sú vyučované 

formou príkladov a sú uvedené v prílohách tohto výstupu. Uvedené odborné materiály vypracovali 

pre názornejšie vzdelávanie žiakov a sú využiteľné nielen pri prezenčnej, ale aj dištančnej forme 

vyučovania.  

 

Kľúčové slová 

 

Odborné predmety, elektrotechnika, elektrické merania, odborný výcvik, maturitná skúška, schéma 

zapojenia, elektrické súčiastky, matematická gramotnosť, medzipredmetové vzťahy nadväznosť 

predmetov, úpravy výrazov, dištančné vzdelávanie.  
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

       Zámerom písomného výstupu klubu učiteľov elektrotechnických predmetov je sumarizovať  

činnosť klubu v prvom polroku školského roka 2021/2022, priblížiť cieľ a obsah vytvorených 

učebných materiálov z elektrotechnických predmetov. V tomto zmysle a z dôvodu prehľadnosti je 

jadro písomného výstupu rozdelené na 3 časti:  

- zhrnutie činnosti klubu,  

- učebné materiály,  

- vyhodnotenie spätnej väzby žiakov 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTI KLUBU:  

 

Hlavnou úlohou jednotlivých stretnutí klubu členov elektrotechnických predmetov bolo zlepšiť 

proces výučby odborných elektrotechnických predmetov na Strednej odbornej škole technickej 

v Tlmačoch.   

 

1. Na prvom stretnutí klubu,  sme sa zamerali na možnosti využitia nových alebo inovovaných 

prístupov k vyučovaniu a učeniu, a to hlavne takých, ktoré využívajú nové komunikačné 

a informačné technológie. Koncepcia výchovy a vzdelávania žiakov v našej škole vychádza z 

požiadaviek, ktoré vytvárajú potrebu obsahovej a formálnej reštrukturalizácie výchovno-

vzdelávacej činnosti. Pre školu z toho vyplýva potreba inovácie tradičného odovzdávania 

vedomostí a osvojenie si metód spracovania a aplikácie informácií. Jedným zo základných 

predpokladov k urýchleniu rozvoja zručností je celoživotné vzdelávanie sa učiteľov. Požiadavky 

dnešnej doby sú zamerané na inováciu edukácie, na hľadanie nových prístupov a metód a na 

zvyšovania elektrotechnickej gramotnosti žiakov navštevujúcich elektrotechnické predmety. 

2. Na druhom stretnutí sme riešili návrh  tém a foriem pre praktickú časť maturitnej skúšky odbornej 

zložky v odbore mechanik elektrotechnik pre školský rok 2021/2022. Skúšky sa majú zúčastniť 

6 žiaci denného štúdia a jeden žiak pomaturitného štúdia. Pre ostatných žiakov z odboru 

organizuje a navrhuje PČOZ zamestnávateľ v rámci duálneho vzdelávania. 

3. Na tretom stretnutí sme poukázali  na výmenu skúseností medzi členmi klubu z hľadiska 

odborného výcviku a teoretického vyučovania odborných predmetov. Pedagógovia sa zamerali 

na jednotlivé odborné poznatky z hľadiska vyučovania svojich predmetov. Dôraz sa kládol na 

nosné predmety ako je elektrotechnika, elektrické merania, automatizácia a odborný výcvik. 

Pedagógovia komunikovali na odbornej úrovni, odborné znalosti a zručnosti sa snažili aplikačne 

začleniť do vyučovacieho procesu a uplatniť ich v jednotlivých fázach vyučovacieho procesu 

4. Na štvrtom stretnutí sme analyzovali úroveň vedomostí študentov v triedach prvého ročníka 

odborov mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik. Dôraz sa pri úrovni kládol na 

medzipredmetové vzťahy predmetov matematika a fyzika s odbornými predmetmi 

elektrotechnika a elektrotechnológia. Z hľadiska poznatkov členov klubu sú poznatky a 

vedomosti žiakov na dobrej úrovni, pričom v jednotlivých odborných častiach sú lepšie a v 

niektorých častiach slabšie. Celkovo môžeme konštatovať, že úroveň vedomosti študentov je na 

priemernej úrovni, ktorá zodpovedá ich zručnostiam, schopnostiam v patričných študijných 

odboroch. 



5. Piate stretnutie riešilo problematiku ,,Analýza príčin úloh na pracovnom paneli Festo na hodinách 

Automatizácie a robotiky“, kde členom klubu vyučujúci predmetov automatizácia a riadiace 

systémy predstavil aktivizujúce metódy a formy úloh, ktoré sú aplikované na hodinách so 

zameraním na využitie elektro-pneumatických prvkov. Všetky metódy, formy a postupy majú 

jedno spoločné: odovzdať praktické zručnosti. Za použitia výučbových panelov Festo sa vždy 

kombinujú teoretické moduly s praktickým výcvikom. Je potrebné, aby si žiak uvedomil, kde a 

za akých podmienok sa môže stretnúť v najmodernejších technológiách s výrobou a použitím 

polovodičov a integrovaných obvodov s pneumatickými prvkami vo všetkých priemyselných 

odvetviach. 

6. Základnou témou  šiesteho stretnutia pedagogického klubu boli výmena skúseností medzi členmi 

klubu elektrických odborných predmetov s odborným výcvikom. Podstatou stretnutia bola 

výmena odborných znalostí odborných pedagógov v rámci klubu. Odborné znalosti boli 

zamerané na motivovanie žiakov a uplatnenie žiakov študujúcich v odbore mechanik 

elektrotechnik. Odborné vedomosti boli špecifikované pre žiakov prvého a druhého ročníka, 

pričom sme sa zamerali na aplikáciu z hľadiska pochopenia myslením žiaka. Pre žiakov týchto 

ročníkov boli navrhnuté nové úlohy, ktoré boli zapracované do odbornou výcviku. Nové úlohy 

boli zamerané na programovanie v systéme Arduino a skladanie vlastných výrobkov, ktoré žiaci 

môžu využiť aj v reálnom živote. 

7. Na siedmom stretnutí klubu sa učitelia odborných predmetov v odbore mechanik elektrotechnik 

zaoberali predmetom elektrické merania. Hlavný dôraz bol na definícii princípu elektrického 

merania, nasledoval popis meracích prístrojov a nakoniec sa poukázalo na spôsoby a formy 

merania. Pedagógovia následne špecifikovali vlastné poznatky a skúsenosti z odbornej praxe. Ing. 

M. Ďurč definoval požiadavky pre merania na elektrické stroje v automatizovanom priemysle, 

poukázal na novodobé trendy automatizačných strojov a liniek, v následnej postupnosti pri výbere 

meracích prístrojov a diagnostikovania porúch. 

8. Na ôsmom stretnutí členovia klubu sa zhodli, že je dôležité zamerať sa na medzipredmetové 

vzťahy elektrických odborných predmetov s ohľadom na súčinnosť s odborným výcvikom, 

poprípade všeobecno-vzdelávacími predmetmi (matematika, fyzika). Zameranie žiaka z hľadiska 

odbornosti v oblasti elektrotechniky vyžaduje znalosti a zručnosti z teoretického aj praktického 

zamerania v oblasti elektrotechniky. Na danom základe sa využívajú medzipredmetové vzťahy: 

elektrotechnika, technické kreslenie, elektrotechnológia, elektronika, automatizácia, riadiace a 

informačné systémy a odborný výcvik. 

9. Deviate stretnutie sa venovalo špeciálne problematike vedomostí, použitia a aplikovania 

matematických vzorcov do výrazov. Znalosti z týchto tém sú dôležitým vstupným momentom 

pre osvojovanie si nielen mnohých ďalších matematických tém, ale aj pre nadobúdanie vedomostí 

z fyziky ale aj odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov. Veľký problém u žiakov 

predstavuje vyjadrenie neznámej zo vzorca, nevedia vyjadriť hodnoty predpísané výrobcom 

jednotlivých komponentov v strojárskej praxi. Majú problém si pod parametrami výrobcu 

predstaviť číselné hodnoty. Preto je výhodné využívať pri výpočtoch dosadenie číselnej hodnoty 

vstupnej, prípadne výstupnej veličiny do vzorca. No niektorí žiaci majú problém následne upraviť 

aj túto rovnicu, vypočítať neznámu hodnotu zvládajú len žiaci dosahujúce dobré výsledky z 

predmetu matematika. 

10. Na desiatom stretnutí sa učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku na 

pedagogickom klube dohodli, že je dôležité používať aktuálne a nové softvéry na výučbu. Nové 

softvéry sú dôležité pre potreby praxe. Na odbornom výcviku používajú majstri aplikačný softvér 

Eagle na návrh dosky plošných spojov. Po návrhu dosky je potrebné vygenerovať G-kód, ktorý 

následne sa nahrá do aplikačného softvéru Candle. Samotný softvér podľa G-kódu vygeneruje 



trasu gravírovacieho nástroja. Po správnom nastavení programu sa spustí gravírovací nástroj a 

urobí potrebné cestičky. 

 

 

UČEBNÉ MATERIÁLY:  
 

Podstatou tvorby učebných materiálov pre vyššie ročníky (2-4) je neustály vývoj elektroniky 

a elektrotechniky.  Aj keď základy elektrotechniky  ako predmetu  sú nemenné, témy, spôsob a rozsah 

učiva sa v posledných 20 rokoch v učebných osnovách často menil. Učebnice pre odbor mechanik 

elektrotechnik boli vydávané ešte v 80–tych rokoch minulého storočia. Nové učebnice pre výučbu  

nie sú dostupné, ale využívajú sa učebnice z odbornej literatúry (Ing. Ján Meravý). Na jednotlivé 

odborné predmety v odbore mechanik elektrotechnik sa využíva internet a odborné články zamerané 

na elektrotechniku a elektroniku.  

Z teoretického hľadiska vyučovania sa znížila dotácia pre jednotlivé odborné predmety na úkor 

odborného výcviku.  Na základe tejto zmeny je potrebné určité teoretické odborné vedomosti prebrať 

aj v rámci odborného výcviku.  

Na stretnutiach elektrotechnického klubu sa členovia dohodli, že si budú tvoriť vlastné učebné 

materiály v rôznej podobe. Vždy si dopredu určia ako konkrétny tematický celok rozčlenia na 

jednotlivé kapitoly. Vzdelávacie materiály obsahujú:  

- úvod - vysvetlenie témy, opakovanie predchádzajúcich tém, základné poznatky, od jednoduchého        

 k zložitému, použitie zákonnou, princípov, vzorcov, schém.  

- nadväzné témy - zopakovanie teoretických poznatkov z nižších ročníkov, z patričným využitím        

  medzipredmetových vzťahov  (iné odborné predmety, matematika, fyzika) 

 -riešené príklady - k riešeniam sú pridávané aj komentáre a vysvetlivky k tomu z čoho sa vychádzalo, 

aké vzorce sa použili,  

- cvičné príklady – slúžia na samostatnosť žiakov a pochopenie prebratého učiva. 

- tvorba elektrických schém -  samostatné práca s podkladmi vytváraná na PC softwary.  

 

Členovia elektrotechnického klubu vytvorili nasledovné učebné materiály:  

 

- Kreslenie elektronických schém v programe Eagle– ukážka č.1  

- Aplikačný softvér Candle– ukážka č. 2  

- Zotrvanie piestnice dvojčinného pneumatického valca v koncovej polohe - ukážka č. 3  

- Impedančná slučka– ukážka č. 4  

- Zmerajte voltampérovú charakteristiku usmerňovacej diódy  - ukážka č.5 

 

 

Ukážka č. 1 

Pred samotným rozmiestňovaním súčiastok na plochu plošného spoja nastavíme požadovaný 

počet vrstiev pre plošný spoj pomocou príkazu DRC v karte Layers v položke Setup. EAGLE 

umožňuje navrhovať plošný spoj až v 16 vrstvách. V príkaze DRC je nutné nastaviť zároveň aj 

veľkosť izolačných vzdialeností pre jednotlivé objekty na plošnom spoji, šírku plošného vodiča. 

Pre ukladanie všetkých objektov platí pravidlo, že sú položené na ten rastrový bod, na ktorý 

ukazuje kurzor. Je dobré mať nastavený raster pre kreslenie plošného spoja na rovnaký, v akom 



bola nakreslená schéma zapojenia. Treba si uvedomiť, že súčiastky v knižnici, či už v podobe 

symbolu alebo puzdra súčiastky sú navrhnuté v palcovej mierke. Autorouter takisto navrhuje dráhy 

plošných vodičov v tejto mierke. Po prepnutí programu do Board sú všetky súčiastky umiestnené 

vo štvrtom kvadrante súradnicového systému. Obyčajne pred návrhom poznáme skutočný rozmer 

našej navrhovanej dosky, a preto je potrebné zmazať prednastavený rozmer dosky a pomocou 

príkazu Wire v hladine 20 – Dimension nastaviť vlastný skutočný rozmer dosky. Ak máme 

predstavu o obmedzeniach na doske, môžeme si na ploche vyznačiť zakázané oblasti, kde nesmú 

byť spoje, prekovy alebo súčiastky. Na to slúžia hladiny Restrict. Posledná vec, ktorú 

umiestňujeme na plochu pred rozmiestňovaním súčiastok, sú montážne otvory. 

 
 
Prehľad modulov EAGLE 

Schematic – je editor schém, ktorý slúži na vytváranie väzieb medzi symbolmi súčiastok. Na 

plochu výkresu sa ukladajú jednotlivé symboly súčiastok vyberané z knižnice, definujú sa 

elektrické väzby pomocou príkazu NET alebo BUS. 

 

Layout (Board) – je editor dosiek plošných spojov. Je to základný povinný modul EAGLE a je 

určený na rozmiestňovanie súčiastok po ploche dosky plošného spoja a na manuálny návrh spojov 

v jednotlivých hladinách. 

 

Autorouter – je to modul určený k automatickému návrhu plošných spojov medzi súčiastkami 

umiestnenými na ploche dosky plošného spoja. 

 

CAM procesor – slúži k vygenerovaniu rôznych výrobných údajov pre dosky plošných spojov, 

údajov pre osadzovací automat, údajov pre rôzne plottery. 

 

Library – modul knižnice, ktorý umožňuje úpravu dodaných knižníc, vytváranie vlastných knižníc, 

puzdier súčiastok a ich symbolov. 



 

 

Ukážka č. 2 

Ukážka z aplikačného softvére Candle, 

Nastavenie Fusion360 

Keď máme načítaný model vo Fusion360, prepneme sa do CAM (Computer Assisted 

Machining) režimu. 

Kroky ktoré spravíme sú podobné ako by sme robili na manuálnej fréze. 

1. pripravíme základný materiál, z ktorého ideme vyrezávať 

2. vyberieme si rezací nástroj a nastavíme parametre stroja (otáčky, rýchlosť pohybu,…) 

3. zvolíme cestu, ktorou sa má nástroj pohybovať 

4. exportujeme G-code 

 

 

 

 

Ukážka č. 3 

 

Zotrvanie piestnice dvojčinného pneumatického valca v koncovej polohe 

 

Často je potrebné, aby piestnica dvojčinného pneumatického valca zostala v koncovej polohe aj 

po prerušení riadiaceho signálu. K zabezpečeniu tejto funkcie sa využíva funkcia pamäte 

bistabilného ventilu, ktorého poloha po prestavení zodpovedá vstupnému signálu. 

K vysunutiu piestnice dvojčinného pneumatického valca príde po stlačení tlačidla na 3/2 ventile , 

ktorý prestaví vzduchom ovládaný 5/2 bistabilný ventil ( OBR. 1 ).  



Po uvoľnení tlačidla 3/2 ventilu zostane 5/2 ventil prestavený a piestnica valca vysunutá. Po 

stlačení tlačení tlačidla 3/2 ventilu sa prestaví vzduchom ovládaný 5/2 ventil do pôvodnej 

východiskovej polohy a piestnica dvojčinného pneumatického valca sa zasunie ( OBR. 2 ). 

 

 
  OBR. 1      OBR. 2 

 

Po spracovaní diagramového zapojenia na PC prejdeme na výučbový panel firmy SMC, kde si 

prakticky prevedieme zapojenie a overíme správnosť funkcie piestnice pre oba prípady ovládania 

ventilu v počiatočnej a koncovej polohe. 

 
 

 

 



 

Ukážka č. 4 

Impedančná slučka 

Je to impedancia elektrického okruhu pozostávajúceho z ochranného a pracovného 

zariadenia, ktorým preteká odpojovací prúd Ia pri sieťach TN.  

Výpočet veľkosti impedančnej slučky pre siete TN: 

 

aI
Zs

Uo
  

Zs – impedancia prúdovej slučky (impedančná slučka), 

Ia – prúd zaisťujúci samočinné pôsobenie ochranného prvku, pre ch.B – 5x 

Uo– menovité striedavé napätie proti zemi = 230V  

 

 

Určte aká je maximálna hodnotu impedančnej slučky pre zásuvkový okruh , ktorý je istení 

ističom  B16? 

= 

Uo  = 230V 

Ia = 16.5 = 80A 

-------------------- 

 

 

aI
Zs

Uo
 = 

A80

230V
= 2,86 A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukážka č. 5 

Zmerajte voltampérovú charakteristiku usmerňovacej diódy 

 

Pracovné zariadenie 

SIEŤ Ochranné zariadenie 

Impedančná slučka 
U0 



                                                                                       

                                                                                             Diódu napájame z jednosmerného          

                                                                                              stabilizovaného zdroja, kde v  

                                                                                              priepustnom smere pripájame na jej   

                                                                                              anódu kladnú  polaritu a v závernom 

                                                                                              smere zápornú polaritu  zdroja.  

                                                                                              Napätie a prúd diódy meriame  

                                                                                    jednosmerným voltmetrom a ampérmetrom. 

 

 

 

V priepustnom smere pre nastavené napätia UF odčítame priepustné prúdy a hodnoty 

zaznamenáme do tabuľky. 

Pri meraní závernej  časti voltampérovej charakteristiky diódy zmeníme polaritu napätia na dióde. 

Namerané hodnoty zaznamenáme do tabuľky a spracujeme graficky . Z nakreslenej voltampérovej 

charakteristiky diódy si môžeme určiť jej veľkosť prahového napätia U(T0) a jej úbytok napätia pri 

maximálne nameranom prúde IF. 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE SPÄTNEJ VAZBY ŽIAKOV:  

 

Na základe spätnej väzby od žiakov sme dospeli k záveru:  

- Nedostatočná je motivácia žiakov podrobným vysvetlením a ukážkami preberanej témy.  

- Zabezpečiť doučovanie v rámci poobedných konzultácií, doučovať iba podstatné veci. 

- Študenti majú menej poznatkov z matematiky a fyziky, ktoré sú nosnými predmetmi pre 

stredné odborné školy 

- K zlepšeniu predstavivosti študentov z odborného hľadiska elektrotechniky chýbajú aj 

exkurzie v podnikoch a firmách s elektrotechnickým zameraním. 

- Študenti majú problém s porozumením danej problematiky v oblasti elektrotechnických 

predmetov. 

- Učiť žiaka organizovať si čas - vytvoriť si denný a týždenný režim, čas rozvrhnúť na 

povinnosti. 

 

 



Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Z komunikácie medzi členmi klubu vyplynulo, aké je pre učiteľa dôležité neustále sa odborne 

vzdelávať a aktualizovať učebný obsah predmetov v súvislosti s rozvojom techniky. Napriek tomu, 

že si pedagógovia našli spôsob sprístupňovania učiva počas dištančného vzdelávania, stále je 

prezenčný výklad nenahraditeľný najmä vo vyučovaní elektrotechnických odborných predmetov. 

Pri výučbe sa treba zamerať na praktické ukážky, pri ktorých študenti najlepšie pochopia význam 

preberaného učiva a zároveň dochádza k lepšej predstavivosti. 

Pri praktických ukážkach využívať dostupnú didaktickú techniku a prostriedky IKT. Z hľadiska 

kreativity sa zamerať sa samostatnú prácu študentov s využitím príkladov na precvičovanie úloh 

v oblasti elektrotechniky a automatizácie. 

V motivačnej oblasti sa zamerať na skupinové vyučovanie s menším dôrazom na odmeňovanie 

lepších študentov a motiváciou pre slabších.  

Pri vyučovaní je nutné využívať aj dostupné učebnice odborných predmetov  aby žiaci mali možnosť 

konfrontovať jednotlivé poznatky z odborného hľadiska. 
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