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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: elektrotechnická spôsobilosť, vyhláška, elektrické zariadenia 

 

Na stretnutí členov klubu sa definovali návrhy na praktické a písomné preskúšanie žiakov z vyhlášky 

o elektrotechnickej spôsobilosti. Podstata vychádza z vyhlášky č.508/09 (v znení novelizácii/ pri 

činnosti na elektrických zariadeniach v danom rozsahu osvedčenia. 

 

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

 elektrotechnická spôsobilosť - význam 

 vyhláška č.508/09 (plus novelizácie) 

 paragraf 21 - elektrotechnik 

 odborné učebnice, texty 

 diskusia k návrhom  

 

Základnou témou pedagogického klubu boli návrhy na praktické a písomné preskúšanie žiakov 

z vyhlášky o elektrotechnickej spôsobilosti v predmete mechanik elektrotechnik. Elektrotechnická 

spôsobilosť je definovaná v rámci vyhlášky 508/09 a je potrebná pre vykonávanie činnosti na 

elektrických zariadeniach. 

Učiteľom Ing. Zajac Pavol bol predložený učebný výchovno-vzdelávací plán pre predmet 

Elektrotechnická spôsobilosť /ETS/, ktorý vychádza z učebnej osnovy pre odbor mechanik 

elektrotechnik. Žiaci sa s daným predmetom oboznamujú vo štvrtok ročníku. 

Náplňou predmetu ETS je definícia pojmov v rámci rozsahu vyhlášky č.508/09. Žiaci sa oboznámili 

s rozdelením elektrických zariadení podľa miery ohrozenia, rozdelenia odbornej spôsobilosti osôb pri 

práci na elektrických zariadenia /paragrafy 20-24/, objekty z hľadiska výbušnosti-plynov. 

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


Zároveň boli definované normy, pričom sa hlavne poukázalo na ochranu pred zásahom elektrickým 

prúdom /STN 33 2000 4-41/, vonkajšie vplyvy prostredia /STN 33200 5-51/, uzemňovacia sústava 

/STN 332000 5-54/, ochrana pred účinkami atmosferickej energie – bleskozvod /STN 62305 1-4/. 

Dôraz sa kládol aj na prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom. 

Praktická časť sa riešila v predmete merania v automatizačnej technike /MZT/, kde sa žiaci reálne 

oboznámili s meraním zemných odporov, izolačných odporov, odporov spojitosti, impedancii 

vypínacej slučky /SON/ a vypínacieho prúdu/času na prúdovom chrániči RCD. 

Na základe daných podkladov sa navrhlo, že kontrolný test sa bude skladať z 25 otázok a ku každej 

otázke bude 2 a viac odpovedí, z ktorých majú žiaci možnosť si vybrať. Podmienkou pre vyhovujúce 

zvládnutie testu je minimálne 20 správnych odpovedí. 

Ústna časť bude rozdelená na dve časti, pričom žiaci  budú mať na výber z 10 otázok. 

Poslednou časťou skúšky bude popis postupu prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. 

Žiaci si na skúšku z odbornej spôsobilosti musia podať prihlášku, kde absolvujú prehliadku 

u príslušného lekára, ktorý potvrdí zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie činnosti na elektrických 

zariadeniach. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu navrhli 25 otázok na testovaciu časť  z odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa 

vyhlášky č.508/09 v  odboru mechanik elektrotechnik v školskom roku 2021/2022.  K jednotlivým 

otázkam v teste budú prislúchať rôzne možnosti odpovedí. Podmienkou na úspešné /vyhovujúce 

zvládnutie testu je minimálne 20 správnych odpovedí. V ústnej časti budú mať žiaci 10 otázok, 

z ktorej si jednu vyberú a musia zodpovedať. Záverečnou časťou skúšky  je popis postupu prvej 

pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Po úspešnom absolvovaní dostávajú žiaci osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti paragraf 21 v rozsahu osvedčenia.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  12. 04. 2022 

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 

 


