
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 

cesta 9, Tlmače 

4. Názov projektu Terminus technicus v praxi 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGV9 

6. Názov pedagogického klubu  Klub učiteľov elektrotechnických predmetov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 07.12.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠ technická Tlmače 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Pavol Zajac 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=te
xt/text67&subpage=2 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: meranie, elektrické meranie, meracie prístroje, metódy merania, spôsob merania,   

                         diagnostika 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na elektrické merania, metódy a spôsoby merania v praxi a skúseností 

pedagógov z odborných  predmetov v elektrotechnike a automatizácii.  

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

 definícia merania a elektrického merania 

 popis meracích prístrojov na elektrické merania  

 výmena skúseností z odborného  hľadiska pedagógov 

 návrhy  foriem meraní z hľadiska skúseností každého odborného pedagóga do vyučovacieho 

predmetu – elektrické merania 

 diskusia k návrhom  

 

Na 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. 

Ing. J. Kunik sa zameral na rozvodové a inštalačné zariadenia v elektrotechnike a postup pri 

diagnostike a meraní z hľadiska činnosti a kontroly na daných elektrických zariadeniach. 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2


Ing. P. Zajac definoval elektrické merania v následnosti na štvrtý ročník a predmet Vyhláška 

o elektrickej spôsobilosti, kde žiaci musia pochopiť princíp izolácie, izolačných odporov, impedancii 

vypínacej slučky, prúdových chráničov a zemných odporov. 

V následnej diskusii sa pedagógovia dohodli na nosných - hlavných častiach odborných poznatkov, 

ktoré sú potrebné pre žiakov v praxi z hľadiska elektrických meraní. 

Poukázalo sa na didaktické vybavenie SOŠ technickej Tlmače meracími prístrojmi, ktorými škola 

disponuje na elektrické merania. Zároveň sa definovalo, aké merania sa môžu vykonávať v novej 

učebni elektrických meraní, ktoré získala škola v rámci projektu. 

Z odborného hľadiska sa analyzovali jednotlivé učebné osnovy a tematické plány pre žiakov druhého, 

tretieho a štvrtého ročníka v odbore mechanik elektrotechnik. 

Na klube sa diskutovalo aj o elektrických meraniach pre odbor mechanik mechatronik. Prítomní 

učitelia sa zhodli, že učebné osnovy pre obidva odbory sú rovnaké. 

Nakoniec sa poukázalo na konkrétne príklady a riešenia elektrických meraní  v elektrotechnike, ktoré 

by sa mohli  uskutočňovať na predmete elektrické merania pre odbor mechanik elektrotechnik. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli význam elektrických meraní pre žiakov v rámci ich odborného 

rozvoja. Výmena skúsenosti pedagógov vytvorila lepšiu predstavivosť pri meraní z hľadiska 

novodobého trendu jednotlivých elektrických zariadení v automatizácii a elektrotechnike. 

Na podnet jednotlivých skúseností sa učitelia odborných predmetov dohodli doplniť poznatky   

z oblasti elektrických meraní do tematických celkov v predmete Elektrické merania a Merania 

v automatizačnej technike.  
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  

Tlmače  

Názov projektu:  Terminus technicus v praxi  

Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  uč iteľov e lektrotech nických predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:      07.12.2021 

Trvanie stretnutia:       od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 


