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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 2020/2021 sa uskutočnilo 8 stretnutí. Stretnutia sa realizovali od 

septembra 2020 do decembra 2020 podľa plánu. Posledné dve stretnutia, ktoré sa mali 

zrealizovať v januári  sa neuskutočnili vzhľadom na uzatvorenie stredných odborných škôl z 

dôvodu lockdownu v súvislosti s pandémiou Covid-19. Tieto stretnutia sa presunú do druhého 

polroka školského roka 2020/2021 v čase, keď sa učitelia budú môcť osobne stretnúť v škole.  

 

Stručná anotácia 

 
Pôsobenie elektrotechnického klubu 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.  
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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 2020/2021, 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.   

Na stretnutiach sme prehodnotili vlastné skúsenosti a zručnosti nadobudnuté z praxe s ohľadom na 

motiváciu žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese odborných elektrotechnických predmetov. V 

predmete elektrotechnika sa motivačný záujem špecifikuje u žiakov pri určovaní výkonu a príkonu v 

tematickom celku striedavého prúdu. Na základe skúseností pedagóga sa definuje príkon-výkon v 

praxi (na konkrétnych elektrických zariadeniach) a žiaci určia jeho jednotlivé parametre. Dochádza aj 

k medzipredmetovým vzťahom medzi matematikou a elektrotechnikou. V predmete elektrické 

zariadenia sa definuje princíp transformátora a druhy transformátorov, pričom žiaci musia vypočítať 

jednotlivé parametre transformátora. Pri výučbe transformátora sa využíva forma tvorivosti, nakoľko 

sa rozvíja predstavivosť žiakov z hľadiska funkčnosti transformátora. V predmete elektrické 

zariadenia sa definujú a špecifikujú elektrické spínače a tlačidlá. Žiaci majú za úlohu v rámci 

motivácií určiť aký druh spínačov majú doma z hľadiska funkčnosti. Členovia klubu dali konkrétne 

návrhy na riešenia motivačných úloh z odbornej praxe, ktoré sa budú riešiť a precvičovať na 

jednotlivých vyučovacích hodinách v odbore mechanik elektrotechnik. Konkrétne vyučovacie hodiny 

sú: elektrotechnika, elektrické zariadenia, odborný výcvik, automatizácia. 

Ďalšou témou pedagogického klubu boli medzipredmetové vzťahy elektrických odborných predmetov 

s odborným výcvikom, poprípade všeobecne vzdelávacími predmetmi (matematiky, 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, odborný výcvik. Z hľadiska medzipredmetových 

vzťahov všeobecno-vzdelávacích predmetov sa využívajú poznatky z matematiky a fyziky. V 

technickom kreslení sa využívajú druhy mierok, základy geometrie, dĺžkové miery, ktoré tvoria 

medzipredmetový vzťah s odborným výcvikom. V predmete počítačová grafika sa kreslia na PC rôzne 



blokové schémy, ktoré žiaci realizujú na odbornom výcviku. Predmety elektronika a elektrické 

zariadenia tvoria odborné znalosti pre predmet elektrické meranie. Zo všeobecno-vzdelávacích 

premetov má hlavný význam predmet matematika, pretože sa využívajú poznatky ako premeny 

jednotiek, vyjadrenia neznámych zo vzorca, riešenia rovníc, obsahy rovinných útvarov. Členovia 

klubu zadefinovali konkrétne príklady a riešenia z odbornej praxe, ktoré by sa mohli riešiť a 

precvičovať na elektrotechnických predmetoch. V diskusii členovia klubu zhodnotili náročnosť 

jednotlivých typov úloh. Navrhli spoluprácu s ďalšími učiteľmi odborných predmetov a majstrami 

odborného výcviku, ktorí by sa tiež mali vyjadriť ku konkrétnym problémom žiakov v súvislosti s 

využívaním teoretických vedomostí v praxi. 

Členovia klubu skonštatovali, že vedomosti študentov v prvom ročníku sú na priemernej úrovni, ktorá 

zodpovedá ich schopnostiam, zručnostiam a aktuálnemu vyučovaciemu procesu. V rámci predmetu 

elektrotechnika študenti mali základné premeny a prevody jednotiek. Jednalo sa o rozvíjanie 

nadobudnutých vedomostí zo základnej školy. Tieto vedomosti z matematického hľadiska boli 

aplikované do elektrotechnických vzťahov, pričom žiaci museli riešiť rôzne elektrotechnické príklady 

v nadväznosti na matematiku. V predmete elektrotechnika a aj elektrotechnológia sme sa zamerali na 

vedomosti učiva o molekulách, najmenších časticiach atómov a vodivosti materiálov. Tým si 

jednotliví vyučujúci overovali predchádzajúce vedomosti žiakov a zopakovali dôležité témy, ktoré sú 

východiskové pre štúdium elektrotechniky. Menšie nedostatky vidia členovia klubu v nedostatočnej 

časovej dotácii odborných predmetov, čo sa negatívne prejavuje na zručnostiach žiakov pri riešení 

rôznych príkladov z odbornej praxe. Vyučujúci si navzájom vymenili skúsenosti v rámci svojich 

predmetov a zadefinovali konkrétne príklady a riešenia úloh z elektrotechnických predmetov, ktoré by 

sa mohli na vyučovaní riešiť a precvičovať. V súvislosti so súčasnou formou dištančného vyučovania 

sa v rámci klubu diskutovalo o možnostiach online výučby. Elektrotechnické predmety sú náročné na 

pochopenie učiva a preto okrem vzdelávacích materiálov pridávaných žiakom offline do Edupage sa 

zvažovali vhodné online platformy na princípe softwaru Discord, Zoom, Skype, Facebook. Využívať 

by sa mali hlavne v predmetoch, kde sú potrebné názorné ukážky, napríklad počas vyučovania hodín 

odborného výcviku a elektrických meraní. 

 

 

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 -  samostatná práca s podkladmi vytváraná na PC softwary.  

 

Členovia elektrotechnického klubu vytvorili nasledovné učebné materiály vhodné pre prezenčné a 

dištančné vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl:  

- Výpočet jednofázového transformátoru – ukážka č.1  

- Striedavý prúd – ukážka č. 2  

- Elektrický výkon v obvode striedavého prúdu  – ukážka č. 3  

- Zapojenie rezistorov– ukážka č. 4  

- Zapojenie kondenzátorov  – ukážka č.5  

- Logické funkcie v automatizácia – ukážka č.6  

- Farebný kód rezistorov – ukážka č.7  

 

 

Ukážka č. 1 

 

Výpočet jednofázového transformátoru: 

 

1. Určenie výkonu transformátora 

2. Výpočet príkonu  

3. Stanovenie prierezu jadra 

4. Určenie počet závitov 

5. Stanovenie prierezu vodičov 

 

 

1. Určenie výkonu transformátora 

Výkon P2 transformátora sa stanoví podľa  predpokladanej záťaže . 

Záťažou pre daný transformátor bude elektrické zariadenie s napätím U2 - 48V a odoberaným 

prúdom I2 - 2A. 

Výkon P2 = U2.I2 = 48V.2A = 96VA 

 

2. Výpočet príkonu 

Príkon transformátora P1 sa určuje podľa výkonu transformátora s ohľadom na predpokladanú  

účinnosť transformátora. 

Za predpokladu, že je účinnosť  transformátora (malý sieťový transformátora) je približne 80% 

a príkon sa vypočíta: 

P1 =
P2

0,8
=

96

0,8
= 120 VA 

Pre nasledujúce výpočty je nutné stanoviť  všetky napätia a prúdy na transformátore 

 

Primárna strana:                                                                                                       Sekundárna 

strana 

U₁ = 230V                                                                                                                   U₂ = 48V 

I₁ = 0,52A                                                                                                                    I₂ = 2A 

P₁ = 120VA                                                                                                                 P₂ = 96VA 

 

 

3. Stanovenie prierezu jadra 

Ak má transformátor pracovať a fungovať správne je nutné podľa výkonu transformátora 



stanoviť prierez jadra – S. 

Malými jadrami môžeme prenášať  len malé výkony. 

Prierez jadra sa vždy určuje väčší kvôli stratám, netesnosťou medzi plechmi  a izoláciou, 

stanovuje sa na 20% (1,2). 

S = √𝑃1. 1,2 = √120.1,2 = 13,145 𝑐𝑚2 
 

4. Určenie počtu závitov 

Počet závitov sa stanovuje s ohľadom na požadované výstupné sekundárne napätie. Prvé sa 

stanový počet závitov na 1 V. 

Pre sieťový transformátor  (frekvencia 50Hz) platí vzťah: 

𝑁1𝑉 =
45

𝑆
=

45

13,145
= 3,42 z 

 

Výpočet počtu závitov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabuľka korekcií  pre výpočet počtu závitov 

 

Primárna strana:  

N1=N1V. U1.k1= 3,42 . 230 . 0,91 = 716 závitov 

       k1 – korekcia strát vo vinutí 

 

Sekundárna strana: 

 N2=N1V.U2. k2 = 3,42 . 48 . 1,04 = 170 závitov 

        k 2 – korekcia strát vo vinutí 

 

Tabuľka korekcií  pre výpočet počtu závitov 

5. Stanovenie  prierezu  vodičov 

Prúdová hustota J (pomer A/mm2 ) by mala byť v rozmedzí  2-4 A/ mm2  

Pre štandardnú hodnotu J= 2,5 A/ mm2 (transformátor bez vlastného chladenia) môžeme využiť 

vzťah: 

𝑆1 = 0,714. √𝐼1 = 0,714. √0,52 = 0,714.0,721 = 0,515 𝑚𝑚2 

𝑆2 = 0,714. √𝐼2 = 0,714. √2 = 0,714.1,414 = 1 𝑚𝑚2 
 

Zhrnutie príkladu: 

Transformátor bude navinutý na jadre s minimálnym prierezom 13,42 cm2. 

Primárna cievka bude mať  716 závitov z lakovaného medeného drôtu s prierezom 0,52 mm2. 

Sekundárna cievka bude mať  170 závitov z lakovaného medeného drôtu s prierezom  1 mm2. 

 

 

 

Ukážka č. 2 

Príklad č.1  V sieti je frekvencia 50 Hz. Vypočítajte periódu.  

Riešenie: T = 
1

𝑓
= 50 Hz 1 = 0,02 s = 20 ms 

 



Príklad č.2   Elektromotor sa otočí 50x za sekundu. Koľko otáčok má za minútu?  

Riešenie: 50 Hz = 
50

60
= 50 . 60 ot /min = 3 000 ot / min = 3 000 RPM 

 

Príklad č.3Aké otáčky má šesťpólový alternátor, ak frekvencia odoberaného napätia je 50 Hz? 

Riešenie: p = 3 (tri dvojice), f = 50 Hz f = 60 pn z toho: n = p 60.f = 3 60.50 = 1000 min-1  

Alternátor má 1000 ot. /min. (1000 ot . min-1 ) 

 

 

 

Ukážka č. 3 

Príklad č.1  

Jednofázový asynchrónny motor s výkonom P = 2 kW odoberá prúd I = 10 A pri striedavom 

napätí U = 230 V, f = 50 Hz. Vypočítajte zdanlivý výkon, jalový výkon, účinník, činný prúd a 

jalový prúd  

 

 

 

 

 

 

Riešenie : Zdanlivý výkon S = U* I = 230 V* 10 A = 2300 VA = 2,3 kVA  

Jalový výkon (podľa trojuholníka výkonov - podľa Pytagorovej vety o pravouhlom trojuholníku) 

 Q 2 = S2 - P 2 = (2,3 kVA)2 - (2 kW)2 = 5,29 + 4 = 1,29 kvar2        

Po odmocnení Q = 1,135 kvar 

Účinník cos φ =
𝑃

𝑆
 = 2 kW/2,3 kVA = 0,869          

z tabuliek tomuto cosínusu odpovedá sinus 0,494 

Činný prúd IP = I . cos φ = 10 A . 0,869 = 8,69 A  

Jalový prúd IQ = I . sinf φ = 10 A . 0,494 = 4,94 A 

 

 

Ukážka č. 4 

Príklad č.1  K zdroju napätia 240 V boli vedľa seba pripojené dva rezistory R₁ = 120 Ω, R₂ = 

240 Ω.  

Najprv nakreslite el. obvod.  

Vypočítajte:  

a) celkový odpor rezistorov,  

b) veľkosť el. prúdu na jednotlivých vetvách,   

c) celkový el. prúd v el. obvode.  

 

Riešenie: U = 240 V;  R1 = 120 Ω;  R2 = 240 Ω  

R = ?       I₁ = ?    I₂ = ?   I = ? 

R =
R1R2

R1 + R2
=

120 Ω. 240 Ω

120 Ω + 240 Ω
=

28 800 Ω

360 Ω
= 80 Ω 

 

El. prúd a jednotlivé napätia vypočítame pomocou Ohmovho zákona: 

 



𝐼1 =
U

𝑅1
=

240 V

120 Ω
= 2 A                 𝐼2 =

U

𝑅2
=

240 V

240 Ω
= 1 A    

I = I₁+I₂= 2A + 1A = 3A 

 

Kontrola: 

I =
U

R
=

240 V

80 Ω
= 3 A              

 

 

 

Ukážka č. 5 

Príklad č. 6  Aká je kapacita sústavy kondenzátorov medzi bodmi A,B, ktoré sú zapojené podľa 

schémy? Vypočítajte najprv obecne a potom pre kapacity C1 = 1 nF , C2 = 500 pF, C3 =  6 nF , 

C4 = 6,666 nF ! 

  

 

  

 

 

 

 

Postup: Vypočítame čiastočné hodnoty kapacity  zapojení , ktoré sú jednoznačné. Celý obvod 

postupne zjednodušujeme, až dostaneme hodnotu výslednej kapacity sústavy ! 

  

Riešenie:  Najprv určíme kapacitu sériového zapojenia  kondenzátorov C1 a C2. 

 
1

𝐶𝑎
 = 

1

𝐶1
 + 

1

𝐶2
 ; po dosadení 

1

𝐶𝑎
 = 

1

𝐶𝑛
 + 

1

0,5𝑛𝐹
 = 

3

1𝑛𝐹
 = 0,333nF 

 

Kapacita Ca je zapojená paralelne s C4 

Cb = Ca + C4 ; po dosadení Cb = 0,333 nF + 6,666 nF≅ 7 nF 

 

Kapacita Cb je zapojená sériovo s C3 

1

𝐶𝑣 
= 

1

𝐶𝑏
 + 

1

𝐶3
; po dosadení 

1

𝐶𝑣
 = 

1

7𝑛𝐹
 + 

1

6𝑛𝐹
 = 

13

42
nF =

42

13 
nF=3,23nF 

 

Výsledná kapacita sústavy je  3,23 nF. 

 

 

 

 

Ukážka č. 6 

Príklad č.7Na obrázku sa nachádza realizácia logickej 

funkcie NAND, určte aké parametre môže dosahovať 

výsledná  hodnota Y (žiarovka)? 

 

 

Riešenie:                                                     ____ 

Použijeme výraz pre danú funkciu :  Y = A . B, výsledné hodnoty /log.0 –log.1/ sú v tabuľke. 

https://www.sostzv.sk/download/software_na_stiahnutie/html_help/zkladnvzahy1.htm


 

 

 

 

Ukážka č. 7 

Príklad č.8 

Určte výslednú hodnotu rezistorov R1, R2. 

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie:  

Rezistor 1- farba: zelená, modrá, žltá, hnedá, 

Číselné vyjadrenie: zelená- 5, modrá- 6, žltá (počet núl/rád)- 0000, hnedá (tolerancia) -1% 

Výsledná hodnota rezistora 1: 560000= 560kOhm 1% 

 

Rezistor 2- farba: červená, oranžová, fialová, čierna, hnedá  

Číselné vyjadrenie: červená- 2, oranžová-3, fialová-7, čierna-, hnedá - tolerancia 1% 

Výsledná hodnota rezistora 2: 237Ohm 1% 

 

 

VYHODNOTENIE SPÄTNEJ VAZBY ŽIAKOV:  

 

Na základe spätnej väzby od žiakov prostredníctvom mailovej, sms, telefonickej a online komunikácie 

sme dospeli k záveru:  

- Žiaci majú problém s porozumením danej problematiky v oblasti elektrotechnických 

predmetov 

- Nadobudnuté vedomosti so základnej školy sú v mnohých prípadoch nepostačujúce 

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

odborné školy 

- Chýba im prezenčný spôsob výučby s názornými ukážkami 

- V rámci online výučby chýba podrobné vysvetlenie preberaného učiva 

- Niektorí žiaci nemajú stály prístup na internet 

- Nedostatočná je motivácia žiakov podrobným vysvetlením a ukážkami preberanej témy 



- K zlepšeniu predstavivosti žiakov z odborného hľadiska elektrotechniky chýbajú aj exkurzie 

v podnikoch a firmách s elektrotechnickým zameraním 

 

 

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. Vo svojej 

činnosti sa zamerali na vylepšovanie motivácie žiakov počas dištančného vzdelávania s prepojením 

na prax.   

Zo svojich pedagogických skúseností pre ďalšiu činnosť klubu a tvorbu vzdelávacích materiálov 

navrhujú zamerať sa na:  

- náučné ilustrácie v elektrotechnických predmetoch, ktoré sú pre názornosť veľmi dôležité, 

- používanie najnovších učebníc a odbornej literatúry,  

- náročnosť úloh musí byť primeraná vedomostiam a veku žiakov, 

- úlohy musia podporovať aktivitu žiakov, 

- úlohy by mali zabezpečovať aplikáciu teoretických vedomostí do praxe, 

- úlohy musia zabezpečovať rozvoj tvorivosti žiakov. 
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