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ABSTRAKT 

 

Ing. Peter Balát, Ing. Eva Rezníčková: Pracovný zošit, Odborný výcvik pre učebný 

odbor 2487 H 01 Autoopravár – mechanik. 

 

Tento pracovný zošit je určený pre žiakov 2. ročníka učebného odboru autoopravár – 

mechanik v rámci vyučovacieho predmetu odborný výcvik. Každý pracovný list zošita 

je členený do nasledovných častí:   

 názov tematického celku, počet vyučovacích dní, hodín, 

 názov témy, 

 stanovené ciele - žiaci sa oboznámia s čiastkovými cieľmi pre daný deň 

vyučovacieho procesu, 

 teoretické východiská - otázky zamerané na overenie teoretických vedomostí 

k danej téme, 

 postup nadobúdania zručností - časť zameraná na realizáciu konkrétnych úloh a 

zadaní, 

 sebahodnotenie žiaka - žiak má možnosť samostatne zhodnotiť svoje výkony 

počas plnenia úloh, 

 hodnotenie majstrom odborného výcviku - MOV zhodnotí žiaka na základe 

stanovených kritérií.  

Obsahová náplň jednotlivých pracovných listov je spracovaná v časovom slede tak, 

aby nadobudnuté kompetencie žiakov tohto učebného odboru v rámci teoretického 

odborného vzdelávania korešpondovali s požadovanými obsahovými a výkonovými 

štandardami praktického vyučovania.  

 

RSOV / Rozvoj stredného odborného vzdelávania, rok 2014 
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ÚVOD 

 

Tento pracovný zošit je určený pre žiakov druhého ročníka učebného odboru 2487 H 

01 autoopravár – mechanik.  

Pracovný zošit predstavuje tlačenú učebnú pomôcku, ktorá motivuje a slúži na 

samostatnú prácu žiakov. Je tvorený súborom pracovných listov, ktoré  sú spracované 

pre jednotlivé tematické celky v rámci obsahových a výkonových štandardov  

odborného praktického vzdelávania tohto učebného odboru. Obsah pracovných listov 

je zameraný na problematiku podvozku motorových vozidiel (oprava a diagnostika), 

prevodov, elektrotechniky (meranie elektrických veličín, meranie elektrických 

prvkov), motorov (oprava a diagnostika). 

Zadania pracovných listov sú koncipované v logickej a časovej nadväznosti odborného 

teoretického a praktického vzdelávania. Žiaci riešia zadania a úlohy odpovedaním na 

otázky, realizáciou praktických činností, dopisovaním, schematickým zakresľovaním. 

To umožňuje fixáciu nadobudnutých kognitívnych a psychomotorických kompetencií 

žiaka, ako aj formovanie vedomia žiaka k samoštúdiu. 

Súčasťou pracovného zošita je aj spôsob hodnotenia kompetencií žiakov, a to z pozície 

majstra odbornej výchovy, ako aj žiaka – sebahodnotenie, ktoré má výchovný vplyv na 

rozvoj jeho osobnosti.    
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.1.  BOZP a hygiena práce 1 deň/3 h 

poradové číslo učebného dňa:  1/23 

 

Ciele:   Dodržiavať BOZP a hygienu práce na pracovisku 

1.  Popísať rizikové pracoviská. 

2.  Aplikovať zásady čistoty a hygieny práce na pracovisku. 

3.  Vymenovať ochranné pomôcky a ochranné zariadenia. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Aké sú najčastejšie riziká úrazu na pracovisku? 

2.  Ako predchádzať vzniku úrazu? 

3. Ako poskytnúť prvú pomoc pri otravách výfukovými plynmi? 

4. Ako poskytnúť prvú pomoc pri zasiahnutí el. prúdom? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

 

1. Uveďte zásady prevencie vzniku pracovných úrazov na rizikových pracoviskách. 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

2. Zdôvodnite dôležitosť čistoty a hygieny práce na pracovisku. 
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3. Priraďte ochranné pomôcky a ochranné zariadenie k jednotlivým rizikovým 

pracoviskám. 

  

a)  ...............................................................................................................................  

  

b)  ...............................................................................................................................  

 

 c)  ..............................................................................................................................  

   Obrázok. 1: Ochranné pomôcky 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.2.   Opravy podvozkov - diagnostika  10 dní/60 h 

1.2.1.   Diagnostika a opravy rámov 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa: 2/23 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku a  opravy rámov  

1.  Pripraviť pracovisko na vykonanie opravy.  

2.  Diagnostikovať poruchy rámov a karosérií. 

3.  Vykonať opravu v súlade s BOZP. 

 

Teoretické východiská: 

1.   Uveďte význam a rozdelenie rámov.  

2.  Uveďte význam a rozdelenie karosérií. 

3. Vymenujte možné poruchy rámov a karosérií. 

4. Uveďte najčastejšie príčiny porúch rámov a karosérií. 

5. Vymenujte nástroje, prípravky a zariadenia potrebné pri vykonávaní opráv. 

6. Uveďte postup diagnostiky technického stavu rámov a karosérií. 

7. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách rámov a karosérií? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

 

1. Priraďte chýbajúce názvy častí rovnacej stolice  

 

□ dozer 

□ meracie sane 

□ meracie hroty 

□ meracie púzdra 

Obrázok 2: Rovnacia stolica 

2. Po havárii vozidla je potrebné vykonať kontrolu stavu  karosérie. Uveďte postup 

merania kontrolných bodov karosérie a porovnajte s predpísanými hodnotami: 

kontrolný bod namerané hodnoty tabuľkové hodnoty 

   

   

   

   

3. Uveďte zásady bezpečného uchytenia vozidla pred opravou. 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.2.  Opravy podvozkov – diagnostika 10 dní/60 h 

1.2.2. Diagnostika a výmena tlmiča 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa: 3/23 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku a výmenu tlmiča  

1.  Vykonať diagnostiku a posúdenie technického stavu tlmiča. 

2.  Uskutočniť demontáž a montáž tlmiča na vozidla. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte význam a rozdelenie tlmičov.  

2.  Vymenujte najčastejšie poruchy tlmičov. 

3. Vysvetlite subjektívne metódy kontroly tlmičov. 

4. Vysvetlite objektívne metódy kontroly tlmičov. 

5. Vymenujte nástroje, prípravky a zariadenia potrebné pri demontáži a montáži 

tlmičov. 

6. Uveďte postup diagnostiky technického stavu tlmičov. 

7. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri diagnostike tlmičov? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

 

1. Vozidlo pre prejazde nerovnosťami „pláva“, správa sa nestabilne. Vykonajte 

diagnostiku stavu tlmičov a navrhnite spôsob odstránenia poruchy. 

a) Pred diagnostikou tlmičov skontrolujeme tlak v ____________________. 

b) Vyhodnotenie nameraných hodnôt. 

 

 

c) Navrhnite spôsob opravy ______________________________________ 

 

2. Zoraďte obrázky podľa postupu vykonania výmeny tlmiča.  

Poradové čísla zapíšte do vyznačeného políčka.  

 

                                               

                                                 
 

           Obrázok 3: Postup výmeny tlmiča 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.2.  Opravy podvozkov – diagnostika 10 dní/60 h 

1.2.3.  Diagnostika a výmena stabilizátora 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  4/23 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku a výmenu stabilizátora  

1.  Skontrolovať časti stabilizátora. 

2.  Určiť poruchy stabilizátora.  

3.  Uskutočniť demontáž a montáž stabilizátora na vozidlo. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte význam stabilizátorov.  

2.  Vysvetlite princíp činnosti stabilizátora. 

3. Charakterizujte konštrukciu stabilizátora. 

4. Vymenujte najčastejšie poruchy stabilizátorov. 

5. Vymenujte nástroje, prípravky a zariadenia potrebné pri demontáži a montáži 

stabilizátorov. 

6. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách stabilizátorov? 
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Postup nadobúdania zručnosti:  

1. Pomenujte jednotlivé časti podvozku 

 

  

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Obrázok 4: Časti podvozku 

 

2. Vykonajte kontrolu hlavných častí stabilizátora, ich pomenovanie a zistený stav 

zapíšte do tabuľky 

 

názov časti 

stabilizátora 
technický stav 

  

  

 

3. Priraďte správne poradie krokov výmeny silentbloku stabilizátora  

(poradie zapíšte do vyznačených políčok) 

□ vymeníme silentblok  

□ uvoľníme skrutku tyčky stabilizátora 

□ namontujeme skrutku tyčky stabilizátora 

□ uvoľníme objímku stabilizátora 

□ demontujeme koleso 

□ namontujeme objímku stabilizátora 

□ namontujeme koleso 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.2.  Opravy podvozkov – diagnostika 10 dní/60 h 

1.2.4.   Kolesá a pneumatiky 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  5/23 

 

Ciele:   Skontrolovať technický stav kolies a pneumatík  

1.  Demontovať koleso z vozidla. 

2.  Určiť poruchy pneumatík a kolies.  

3.  Uskutočniť montáž kolesa na vozidlo. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte význam kolies a pneumatík.  

2.  Uveďte rozdelenie kolies a pneumatík. 

3. Vymenujte časti pneumatiky. 

4. Identifikujte pneumatiku podľa označenia. 

5. Vymenujte nástroje, prípravky a zariadenia potrebné pri demontáži a montáži 

kolies. 

6. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách kolies a pneumatík? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte postup demontáže kolesa z vozidla. 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

2. Vizuálnou kontrolou zistite stav kolesa a pneumatiky. Údaje zapíšte do tabuľky. 

ráfik  

pneumatika  

ventil  

 

3. Zistite predpísaný uťahovací moment kolies na konkrétnom vozidle. 

 

typ vozidla moment 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.2.  Opravy podvozkov – diagnostika 10 dní/60 h 

1.2.5.   Prezúvanie a vyvažovanie kolies 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa: 6/23 

 

Ciele:   Vykonať prezutie a vyváženie kolies 

1.  Prezuť pneumatiku. 

2.  Vyvážiť koleso. 

3. Nahustiť pneumatiku na predpísaný tlak.  

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte poruchy kolies a pneumatík . 

2.  Uveďte príčiny nevyváženosti kolies. 

3. Vysvetlite dôsledky nevyváženosti kolies. 

4. Vymenujte nástroje, prípravky a zariadenia potrebné pri vyvažovaní kolies. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri prezúvaní pneumatík a vyvažovaní kolies? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte činnosti, ktoré je potrebné urobiť pred vyvažovaním kolesa. 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 

2. Popíšte funkcie jednotlivých pedálov prezúvačky z obr. 5: 

 

      Obrázok 5: Pedále prezúvačky 

A  ________________________________________________________________  

B  ________________________________________________________________  

C  ________________________________________________________________  

D  ________________________________________________________________  

 

  

D C B A 

A B 
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3. Pomenujte pomôcky a ich použitie na obrázku. 

 

      Obrázok 6: Pracovné pomôcky  

1   ______________________________________________________  

2   ______________________________________________________ 

3   ______________________________________________________ 

 4   ______________________________________________________ 

 

4. Vymenujte miesta na vozidle, kde sa môže nachádzať tabuľka s predpísaným 

hustením pneumatík. 

 _____________________________    _____________________________ 

 

 _____________________________    _____________________________ 

 

  

4 3 2 1 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.2.  Opravy podvozkov – diagnostika 10 dní/60 h 

1.2.6.   Prevádzková brzdová sústava 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  7/23 

 

Ciele:   Diagnostikovať prevádzkovú brzdovú sústavu  

1.  Určiť poruchy na brzdovom systéme. 

2.  Odstrániť poruchy na brzdovom systéme.  

3.  Vykonať demontáž a montáž kotúčovej (bubnovej) brzdy. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte význam a rozdelenie bŕzd.  

2.  Popíšte kotúčovú a bubnovú brzdu. 

3. Aké sú najčastejšie poruchy bŕzd? 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri demontáži a montáži bŕzd? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Z vozidla uniká brzdová kvapalina. Vykonajte vizuálnu kontrolu brzdovej 

sústavy a zistené výsledky zaznamenajte. 

 

 

2. Uveďte postup výmeny brzdového valčeka kotúčovej (bubnovej) brzdy. 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.2.  Opravy podvozkov – diagnostika 10 dní/60 h 

1.2.7.   Núdzová a parkovacia brzda 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  8/23 

 

Ciele:   Diagnostikovať núdzové a parkovacie brzdy 

1.  Určiť poruchy na núdzových a parkovacích brzdách. 

2.  Odstrániť poruchy na núdzových a parkovacích brzdách. 

3.  Vykonať demontáž a montáž parkovacej brzdy. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte princíp činnosti kotúčových a bubnových bŕzd.  

2.  Vysvetlite význam núdzových bŕzd.  

3. Vymenujte hlavné časti parkovacej brzdy. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri demontáži a montáži parkovacích bŕzd? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte kontrolu parkovacej brzdy na skúšobnej stolici. 

       Výsledky kontroly ______________________________________________ 

2. Posúďte funkčnosť jednotlivých častí parkovacej brzdy (obr. 7): 

 

Obrázok 7: Parkovacia brzda 
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3. Uveďte postup demontáže lanovodu parkovacej brzdy. 

 

  

číslo názov stav 
spôsob odstránenia 

poruchy 

1 
 

 

  

2 
 

 

  

3 
 

 

  

4 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.2.  Opravy podvozkov – diagnostika 10 dní/60 h 

1.2.8.   Spomaľovacia brzda a dráha brzdenia   1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  9/23 

 

Ciele:   Diagnostikovať spomaľovacie brzdy 

1. Určiť poruchy na spomaľovacích brzdách.  

2.  Odstrániť poruchy na spomaľovacích brzdách. 

3.  Vykonať údržbu na spomaľovacích brzdách. 

4.  Určiť dráhu brzdenia. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite význam spomaľovacích bŕzd.  

2. Vysvetlite princíp činnosti spomaľovacích bŕzd. 

3.  Ako rozdeľujeme spomaľovacie brzdy? 

4. Ktoré faktory ovplyvňujú dráhu brzdenia? 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách spomaľovacích bŕzd? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Spomaľovacia brzda na vozidle nefunguje, vykonajte kontrolu zariadenia a 

navrhnite spôsob odstránenia poruchy. 

 

 

2. Vymenujte hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú dráhu brzdenia a účinnosť bŕzd 

vozidla. 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.2.  Opravy podvozkov – diagnostika 10 dní/60 h 

1.2.9.   Kvapalinové brzdy   1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  10/23 

 

Ciele:   Uskutočniť diagnostiku a opravy kvapalinových bŕzd 

1. Určiť poruchy kvapalinových bŕzd.   

2. Odstrániť poruchy kvapalinových bŕzd. 

3. Vykonať kontrolu a výmenu brzdovej kvapaliny. 

4.  Vykonať odvzdušnenie kvapalinových bŕzd. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite princíp činnosti kvapalinových bŕzd. 

2.  Vymenujte časti kvapalinových bŕzd. 

3.  Aké sú najdôležitejšie vlastnosti brzdových kvapalín? 

4.  Vymenujte najčastejšie poruchy a príčiny porúch kvapalinových bŕzd. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách kvapalinových bŕzd? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vozidlo má pri brzdení mäkký brzdový pedál a brzdný účinok je nedostačujúci. 

Vykonajte kontrolu brzdovej sústavy a uveďte príčinu poruchy. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2. Posúďte správnosť poradia činností pri vykonaní odvzdušňovania kvapalinovej 

brzdovej sústavy (do políčok píšte poradové číslo činnosti). 

□ Ak je na brzde snímač opotrebovania brzdových doštičiek, snímeme jeho kábel.  

□ Snímeme veko z vyrovnávacej nádržky a naplníme ju brzdovou kvapalinou až 

po rysku maxima.  

□ Očistíme odvzdušňovaciu skrutku.  

□ Vozidlo postavíme na vodorovnú plochu.  

□ Snímeme pryžovú prachovku a na odvzdušňovaciu skrutku nasadíme hadičku 

na odvzdušňovanie.  

□ Odvzdušňovaciu skrutku zatiahneme, nasadíme ochrannú prachovku a dáme 

do pôvodného stavu ostatné súčiastky.  

□ Nádobku zdvihneme asi 0,3 m nad odvzdušňovací ventil.  

□ Druhý koniec hadičky ponoríme asi do 0,5 l nádobky naplnenej do polovice 

brzdovou kvapalinou. 

□ Pomocník povolí o 1/2 otáčky odvzdušňovaciu skrutku a po poklese brzdového 

pedála ju opäť dotiahne.  

□ Opäť našliapeme pedálom a tento postup zopakujeme až pokiaľ nie je 

odvzdušňovaná časť úplne odvzdušnená.  

□ Opäť dolejeme do vyrovnávacej nádržky brzdovú kvapalinu a postup opakujeme aj 

na ostatných kolesách. 

□ Tri až päťkrát prešliapneme pedál brzdy a pridržíme ho v zošliapnutej polohe.  
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3. Prístroj na obrázku 8 slúži na meranie ___________________________________  

 

                 

 Obrázok 8: Merací prístroj 

 

4. Vykonajte meranie danej veličiny na vozidle,  výsledok zapíšte a posúďte kvalitu 

prevádzkovej náplne 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.2.  Opravy podvozkov – diagnostika 10 dní/60 h 

1.2.10.   Princíp vzduchovej brzdovej sústavy   1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  11/23 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku a opravy vzduchových bŕzd 

1. Určiť poruchy vzduchových bŕzd.    

2. Odstrániť poruchy vzduchových  bŕzd. 

3. Vykonať údržbu vzduchových  bŕzd.  

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite princíp činnosti vzduchových bŕzd. 

2.  Vymenujte časti vzduchových bŕzd. 

3.  Vymenujte najčastejšie poruchy a príčiny porúch vzduchových bŕzd. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách vzduchových bŕzd? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Pomenujte chýbajúce časti okruhu vzduchovej brzdy podľa obrázka 9, popíšte 

ich účel. 

 

   Obrázok 9: Vzduchová brzda 

číslo názov účel 

1   

2   

3   

4   

5   

2. Vykonajte skúšku tesnosti okruhu vzduchovej brzdy, zistené nedostatky 

a spôsob ich odstránenia zapíšte.  

  



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

 
 

42 
 

Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.3.  Opravy prednej nápravy a riadenia – diagnostika   6 dní/36 h 

1.3.1.   Druhy náprav 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa: 12/23 

 

Ciele:   Skontrolovať technický stav prednej nápravy 

1. Určiť druh prednej nápravy.    

2. Diagnostikovať poruchy prednej nápravy. 

3. Vykonať výmenu poškodených častí prednej nápravy.  

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite význam náprav. 

2.  Ako rozdeľujeme nápravy? 

3.  Vymenujte najčastejšie poruchy a príčiny porúch predných náprav. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách predných náprav? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Určte druhy predných náprav na obrázku 10: 

           

Obrázok 10: Predné nápravy 

 ________________________          _________________________ 
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2. Vykonajte kontrolu jednotlivých častí prednej nápravy, zistené stavy zapíšte. 

Kontrolované miesto Zistený stav 
Spôsob odstránenia 

poruchy 

   

   

   

        

3. Uveďte postup pri výmene ložiska na náboji kolesa prednej nápravy. 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.3. Opravy prednej nápravy a riadenia – diagnostika   6 dní/36 h 

1.3.2.  Rozdelenie náprav podľa zavesenia   1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  13/23 

 

Ciele:   Určiť technický stav zavesenia kolies 

1. Určiť druh zavesenia kolies.    

2. Skontrolovať stav otočného čapu a náboja kolesa. 

3. Vykonať opravu, resp. výmenu opotrebovaných častí.  

 

Teoretické východiská: 

1.  Vymenujte pevné a výkyvné nápravy. 

2. Popíšte konštrukciu pevných náprav. 

3.  Popíšte konštrukciu výkyvných náprav. 

4.  Zdôvodnite výhody a nevýhody jednotlivých typov náprav. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri montáži a demontáži predných náprav? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Na obrázku 11 je znázornená _______________________ náprava.  

Pomenujte jej jednotlivé časti: 

1 ______________________________ 

2 ______________________________ 

3 ______________________________ 

4 ______________________________ 

5 ______________________________ 

6 ______________________________ 

 

 

    Obrázok 11: Zavesenie kolies 
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2. Popíšte postup pri kontrole otočného čapu na vozidle: 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

3. Správne zoraďte postup pri výmene uložení ramien nápravy McPherson: 

□ Rameno namontujeme na vozidlo a utiahneme maticu otočného čapu. 

□ Nalisujeme nové uloženia. 

□ Povolíme maticu otočného čapu a uvoľníme pružné uloženie ramena. 

□ Demontujeme celé rameno a vylisujeme uloženia ramena. 

□ Namontujeme koleso. 

□ Zdvihneme vozidlo, demontujeme koleso.  
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.3. Opravy prednej nápravy a riadenia – diagnostika   6 dní/36 h 

1.3.3.  Geometria prednej nápravy  1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  14/23 

 

Ciele:   Nastaviť geometriu prednej nápravy 

1.  Zostaviť postup prípravných prác pred meraním geometrie  prednej nápravy. 

2.  Zostaviť pracovný postup pri meraní geometrie prednej nápravy.   

3.  Nastaviť základné parametre geometrie prednej nápravy.  

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite význam geometrie náprav. 

2.  Zdôvodnite nevyhnutnosť správneho nastavenia geometrie. 

3.  Charakterizujte prvky geometrie vozidla a ich vplyv na jeho prevádzku. 

4.  Uveďte postup diagnostikovania technického stavu prednej nápravy. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri nastavovaní geometrie prednej nápravy? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte zásady, ktoré je nutné dodržať pri meraní geometrie: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
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2. Napíšte postup pri meraní geometrie. 

 

 

3. Vykonajte meranie geometrie prednej nápravy na vozidle, namerané hodnoty 

zapíšte do tabuľky. 

prvok geometrie nameraná hodnota predpísaná 

hodnota 

   

   

   

       

4. Napíšte postup pri nastavení zbiehavosti kolies prednej nápravy. 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.3. Opravy prednej nápravy a riadenia – diagnostika   6 dní/36 h 

1.3.4.   Príklon a odklon kolesa   1deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  15/23 

 

Ciele:  Nastaviť príklon a odklon kolesa 

1.  Zostaviť postup prípravných prác pred meraním príklonu a odklonu kolesa. 

2.  Zostaviť pracovný postup pri meraní príklonu a odklonu kolesa.   

3.  Nastaviť požadované hodnoty príklonu a odklonu kolesa.  

 

Teoretické východiská: 

1.  Charakterizujte príklon a odklon kolesa. 

2.  Zdôvodnite nevyhnutnosť správneho nastavenia príklonu a odklonu kolesa. 

3.  Uveďte postup pri nastavovaní príklonu a odklonu kolesa. 

4.  Aké sú zásady bezpečnosti práce pri nastavovaní príklonu a odklonu kolesa? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte požiadavky na technický stav vozidla pri meraní geometrie: 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 
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2. Pomôcky na obrázkoch 12 a 13 slúžia pri meraní geometrie na: 

     

Obrázok 12,  13: Prípravky na meranie geometrie kolies 

 

A  ____________________________________________ 

B  ____________________________________________ 

3. Podľa pokynov majstra odborného výcviku vykonajte meranie geometrie na 

vozidle. Vyhodnoťte namerané hodnoty a navrhnite spôsob odstránenia zistenej 

poruchy: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Uveďte postup odstránenia poruchy: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  

A B 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 

 

 



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

 
 

55 
 

Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.3. Opravy prednej nápravy a riadenia – diagnostika   6 dní/36 h 

1.3.5.   Renovácia nápravy   1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  16/23 

 

Ciele:   Vykonať renováciu nápravy 

1. Charakterizovať možné poruchy a spôsob ich odstránenia.  

2. Zostaviť postup údržby náprav.   

3. Vykonať demontáž a montáž prednej nápravy.   

 

Teoretické východiská: 

1. Vysvetliť výhody  a nevýhody renovácie náprav.  

2. Vymenujte spôsoby renovácie.   

3.  Aké sú zásady bezpečnosti práce pri renovácii náprav? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte kontrolu jednotlivých častí prednej nápravy na vozidle, uveďte 

spôsob kontroly a zistený stav zapíšte do tabuľky. 

  

kontrolovaná časť spôsob kontroly zistený stav 
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2. Uveďte, ktoré časti nápravy vyžadujú pravidelnú údržbu? 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 

3. Zostavte postup pri demontáži prednej nápravy: 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.3. Opravy prednej nápravy a riadenia – diagnostika   6 dní/36 h 

1.3.6.   Riadenie   1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  17/23 

 

Ciele:   Diagnostikovať poruchy riadenia 

1. Určiť poruchy riadenia.  

2. Uskutočniť demontáž a montáž riadenia. 

3. Vykonať opravu, resp. výmenu opotrebovaných častí.  

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite význam riadenia. 

2.  Popíšte konštrukčné časti riadenia. 

3.  Popíšte princíp činnosti riadenia. 

4. Uveďte najčastejšie poruchy riadenia. 

5. Popíšte postup diagnostikovania technického stavu riadenia. 

6.  Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách riadenia? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte diagnostiku riadenia na vozidle, postup zapíšte. 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 
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2. Správne zoraďte postup pri výmene axiálneho tiahla riadenia (poradie úkonov 

zapíšte do vyznačených polí): 

□ Uvoľníme poistnú maticu čapu riadenie, demontujeme z nej čap riadenia. 

□ Nasadíme manžetu riadenia a zaistíme ju novými páskami. 

□ Namontujeme koleso. 

□ Vozidlo zaistíme a zdvihneme, demontujeme koleso. 

□ Namontujeme nové tiahlo riadenia s kĺbom. 

□ Tiahlo namontujeme do čapu riadenia a zaistíme ho poistnou maticou. 

□ Odstránime spony gumenej manžety, manžetu stiahneme. 

□ Povolíme kĺb tiahla a tiahlo demontujeme. 

3. Uveďte postup pri demontáži hrebeňového riadenia. 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.4.   Opravy zadnej nápravy – diagnostika     4 dni/24 h 

1.4.1.   Druhy náprav     1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  18/23 

 

Ciele:   Diagnostikovať poruchy zadných náprav 

1. Určiť poruchy a spôsob ich odstránenia.  

2. Vykonať demontáž a montáž  zadných náprav.   

3. Vykonať opravu, resp. výmenu opotrebovaných častí.  

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte druhy zadných náprav. 

2.  Popíšte konštrukčné časti zadných náprav. 

3. Uveďte najčastejšie poruchy zadných náprav. 

4. Popíšte postup diagnostikovania technického stavu náprav. 

5.  Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách zadných náprav? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Určte druhy náprav, ktoré sú zobrazené na obr. 14: 

   

           Obrázok 14: Nápravy automobilov  

A ________________________________________ 

B_________________________________________ 

C_________________________________________ 

  

A B C 
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2. Popíšte prípravné práce na vozidle pred demontážou nápravy. 

 

 

 

3. Uveďte postup pri výmene ložiska náboja zadného kolesa podľa pokynov 

majstra odborného výcviku. 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.4.  Opravy zadnej nápravy – diagnostika      4 dni/24 h 

1.4.2.   Zadná náprava McPherson  1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  19/23 

 

Ciele:   Diagnostikovať poruchy zadnej nápravy McPherson 

1. Určiť poruchy a spôsob ich odstránenia.  

2. Vykonať demontáž a montáž  nápravy McPherson.   

3. Vykonať opravu, resp. výmenu opotrebovaných častí. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte výhody a nevýhody nápravy McPherson. 

2.  Popíšte konštrukčné časti nápravy McPherson. 

3. Uveďte najčastejšie poruchy nápravy McPherson. 

4. Popíšte postup diagnostikovania technického stavu nápravy McPherson. 

5.  Aké sú zásady bezpečnosti práce pri oprave nápravy McPherson? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte diagnostiku zadnej nápravy McPherson, výsledok zapíšte. 
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2. Vyznačte správny spôsob použitia sťahovákov vinutých pružín, ktoré sú 

zobrazené na obrázku 15: 

 

 

    

   Obrázok 15: Sťahováky vinutých pružín 

3. Napíšte postup pri sťahovaní vinutej pružiny na náprave McPherson: 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

4. Vykonajte demontáž ramien zadnej nápravy McPherson, pracovný postup zapíšte: 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.4.  Opravy zadnej nápravy – diagnostika     4 dni/24 h 

1.4.3.   Zadná kľuková náprava    1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  20/23 

 

Ciele:   Diagnostikovať poruchy zadnej kľukovej nápravy 

1. Určiť poruchy a spôsob ich odstránenia.  

2. Vykonať demontáž a montáž zadnej kľukovej nápravy.   

3. Vykonať opravu, resp. výmenu opotrebovaných častí. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte výhody a nevýhody kľukovej nápravy.  

2.  Popíšte konštrukčné časti kľukovej nápravy.  

3. Uveďte najčastejšie poruchy kľukovej nápravy.  

4. Popíšte postup diagnostikovania technického stavu kľukovej nápravy.  

5.  Aké sú zásady bezpečnosti práce pri oprave kľukovej nápravy? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte diagnostiku zadnej kľukovej nápravy, zistený stav jednotlivých častí 

zapíšte do tabuľky. 

kontrolovaná časť zistený stav 
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2. Navrhnite spôsob odstránenia zistených porúch: 

 

3. Vykonajte demontáž zadnej kľukovej nápravy, pracovný postup zapíšte: 
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4. Zoraďte obrázky znázorňujúce demontáž zadného náboja kolesa s ložiskom do 

správneho poradia – poradie označte číslom: 

 

 

  

  

Obrázok 16 – 20: Demontáž zadného náboja kolesa 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.4.  Opravy zadnej nápravy – diagnostika     4 dni/24 h 

1.4.4.   Zadná tuhá náprava   1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  21/23 

 

Ciele:  Diagnostikovať poruchy zadnej tuhej nápravy 

1. Určiť poruchy a spôsob ich odstránenia.  

2. Vykonať demontáž a montáž mostovej nápravy.   

3. Vykonať opravu, resp. výmenu opotrebovaných častí mostovej nápravy. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte výhody a nevýhody tuhých náprav.  

2.  Popíšte konštrukčné časti mostovej nápravy.  

3. Uveďte najčastejšie poruchy mostovej nápravy.  

4. Popíšte postup diagnostikovania technického stavu mostovej nápravy.  

5.  Aké sú zásady bezpečnosti práce pri oprave mostovej nápravy? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Popíšte podľa obr. 21 jednotlivé časti mostovej nápravy, uveďte či a ako sa 

jednotlivé časti môžu opravovať. 

 

Obrázok 21: Mostová náprava 

5 

4 

3 2 

1 

6 
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číslo názov spôsob opravy 

   

   

   

   

   

   

 

2. Vykonajte demontáž mostovej nápravy, pracovný postup zapíšte: 

 

  



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

 
 

73 
 

Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.5.   Súborná cvičná práca  2 dni/12 h 

1.5.1.  Výmena a vyváženie kolies, geometria vozidla   1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa: 22/23 

 

Ciele:   Vykonať výmenu, vyváženie kolies a geometriu vozidla 

1. Vykonať montáž a demontáž kolies.  

2. Uskutočniť prezutie pneumatík.   

3. Vykonať vyváženie kolies. 

4. Uskutočniť geometriu riadenia. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte postup pri montáži a demontáži kolesa.  

2.  Uveďte postup pri prezúvaní pneumatík . 

3.  Zdôvodnite význam vyvažovania kolies.  

4. Uveďte postup pri vyvažovaní kolies.  

5.  Aké sú zásady bezpečnosti práce pri výmene, vyvažovaní kolies a nastavovaní 

geometrie vozidla? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte meranie geometrie vozidla, výsledok merania a predpísané hodnoty 

zapíšte do tabuľky: 

Prvok geometrie Predpísaná hodnota Nameraná hodnota 

   

   

   

 

  



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

 
 

75 
 

2. Uveďte postup pri nastavení zbiehavosti: 

 

3. Pri prezúvaní pneumatík musíme dodržiavať tieto zásady: 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

4. Pri vyvažovaní musíme dodržiavať tieto zásady: 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

5. Do nasledovného schematického zobrazenia kolesa dopíšte poradie uťahovania 

skrutiek kolesa. 

 

6. Uveďte postup vyváženia kolesa vrátane používaného náradia. 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

1.  PODVOZOK 23 dní/135 h 

Téma: 

1.5.  Súborná cvičná práca  2 dni/12 h 

1.5.2.  Výmena guľového čapu a tlmiča pruženia   1 deň/6 h  

poradové číslo učebného dňa:  23/23 

 

Ciele:   Uskutočniť výmenu guľového čapu a tlmiča pruženia 

1. Vykonať demontáž a montáž guľového čapu.  

2. Vykonať demontáž a montáž tlmiča pruženia.  

 

Teoretické východiská: 

1.  Vymenujte najčastejšie poruchy tlmičov pruženia. 

2.  Uveďte postup pri montáži a demontáži guľového čapu. 

3.  Uveďte postup pri montáži a demontáži  tlmiča pruženia. 

4. Vysvetlite, aké sú najčastejšie dôvody pre výmenu guľového čapu. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri demontáži, montáži guľových čapov 

a tlmičov pruženia? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte postup pri výmene guľového čapu 

 

2. Uveďte správne poradie montáže častí tlmiča pruženia (činnosti označte 

poradovým číslom):  

□ Sťahovákom pružín stlačíme pružinu. 

□ Namontujeme pružinu a vrchné uloženie tlmiča. 

□ Snímeme pružinu, poškodený tlmič nahradíme novým. 

□ Demontujeme otočný čap a čap riadenia. 

□ Demontujeme koleso z vozidla. 

 

  



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

 
 

79 
 

Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY 20 dní/120 h 

Téma: 

2.1.  BOZP a hygiena práce 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  1/20 

 

Ciele:   Dodržiavať BOZP a hygienu práce na pracovisku 

1.  Popísať rizikové pracoviská. 

2.  Aplikovať zásady čistoty a hygieny práce na pracovisku. 

3.  Vymenovať ochranné pomôcky a ochranné zariadenia. 

 

Teoretické východiská: 

1.   Aké sú najčastejšie riziká úrazu na pracovisku? 

2.  Ako predchádzať vzniku úrazu? 

3. Ako poskytnúť prvú pomoc pri pracovnom úraze? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte zásady prevencie vzniku pracovných úrazov na rizikových pracoviskách. 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

2. Zdôvodnite dôležitosť čistoty a hygieny práce na pracovisku. 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
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3. V obrázku 22 popíšte názov a funkciu (určenie) bezpečnostných značiek: 

                                      

           1.__________________    2.__________________    3.__________________ 

                                                                                                                             

4.__________________  5.___________________  6. __________________ 

 

 

Obrázok 22: Bezpečnostné značky 

 

1. ......................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................  

3. ......................................................................................................................................  

4. ......................................................................................................................................  

5. ......................................................................................................................................  

6. ......................................................................................................................................  
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2.  Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.1.   Spojky – demontáž, kontrola 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  2/20 

 

Ciele:   Vykonať demontáž a kontrolu spojky  

1.  Uskutočniť demontáž a montáž spojky.  

2.  Skontrolovať časti spojky. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte význam a časti prevodového mechanizmu.  

2.  Uveďte význam a rozdelenie spojok. 

3. Vymenujte najčastejšie poruchy spojok. 

4. Vymenujte nástroje, prípravky a zariadenia potrebné pri montáži a demontáži 

spojok.  

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách spojok? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Zoraďte poradie krokov pri montáži spojky (poradie dopíšte číslom do 

vyznačeného políčka) 

□ Nastaví sa vôľa medzi pákami spojky a vysúvacím ložiskom alebo oporným 

krúžkom. 

□ Kotúč spojky, vyrovnaný na tŕni sa nasadí na nastavovací tŕň. Tŕň s kotúčom 

spojky sa nasadí svojím čapom (takisto ako hnací hriadeľ) do ložiska 

zotrvačníka. 

□ Vyberie sa nastavovací tŕň, nasunie a pripevní sa skriňa prevodovky. Ešte pred 

jej montážou premastíme axiálne ložisko vypínacej objímky. 

□ Do zotrvačníka sa vložia unášacie čapy prítlačného kotúča a nasadí sa 

zmontovaný prítlačný kotúč so štítom spojky. Štít spojky na obvode rovnomerne 

pritiahneme skrutkami. 

 

2. Vykonajte kontrolu častí spojky, ich pomenovanie a zistený stav zapíšte 

do tabuľky. 

názov časti spojky technický stav 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.2.   Trecia kotúčová spojka – s tanierovou pružinou    1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  3/20 

2.2.3.   Trecia kotúčová spojka – mokrá 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  4/20 

  

Ciele:   Vykonať diagnostiku a opravy trecích kotúčových spojok   

1.  Vykonať diagnostiku a posúdenie technického stavu kotúčových spojok. 

2.  Uskutočniť demontáž a montáž trecích kotúčových spojok. 

3.  Vykonať opravu alebo výmenu poškodených častí kotúčových spojok.  

 

Teoretické východiská: 

1.  Charakterizujte konštrukciu trecej kotúčovej spojky s tanierovou pružinou.  

2.  Vysvetlite princíp činnosti trecej kotúčovej spojky. 

3.  Popíšte konštrukciu mokrej trecej kotúčovej spojky. 

4. Vymenujte najčastejšie poruchy trecích kotúčových spojok. 

5. Uveďte zásady údržby trecích kotúčových spojok. 

6. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách trecích kotúčových spojok? 
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Postup nadobúdania zručnosti:  

1. Vykonajte kontrolu obloženia kotúčovej trecej spojky. 

Zapíšte výsledky kontroly _________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Posúďte funkčnosť častí trecej spojky. 

 

3. Uveďte postup výmeny štítu spojky. 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

  

názov stav spôsob odstránenia poruchy 

vypínacie ložisko 
  

 

prítlačná pružina 
  

 

prítlačný kotúč 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.4.  Spojkové lamely a vypínacie mechanizmy  1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  5/20 

 

Ciele:   Vykonať kontrolu a opravy spojkovej lamely a vypínacieho mechanizmu  

1.  Skontrolovať spojkovú lamelu a vypínací mechanizmus. 

2.  Vykonať demontáž a montáž spojkovej lamely a vypínacieho mechanizmu.  

3.  Uskutočniť údržbu, opravy alebo výmenu poškodených častí. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite funkciu vypínacieho mechanizmu spojky.  

2. Vymenujte najčastejšie poruchy spojkovej lamely a vypínacieho mechanizmu. 

3. Vymenujte nástroje, prípravky a zariadenia potrebné pri demontáži a montáži 

spojkovej lamely. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách spojkovej lamely a vypínacieho 

mechanizmu? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vizuálnou kontrolou a meraním zistite technický stav spojkovej lamely a 

vypínacieho mechanizmu. 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

2. Uveďte postup pri demontáži vypínacieho mechanizmu. 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

3. Pri akcelerácii spojka preklzáva. Zistite, čo je príčinou poruchy:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.5.  Viaclamelové a kvapalinové spojky 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  6/20 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku a opravy viaclamelových a kvapalinových spojok 

1.  Uskutočniť diagnostiku a posúdenie technického stavu viaclamelových a 

kvapalinových spojok.  

2.  Uskutočniť demontáž a montáž viaclamelových a kvapalinových spojok. 

3.  Vykonať opravu alebo výmenu poškodených častí viaclamelových a 

kvapalinových spojok. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Charakterizujte viaclamelové spojky. 

2.  Vymenujte časti kvapalinovej spojky. 

3. Vysvetlite princíp činnosti kvapalinovej spojky. 

4. Vymenujte najčastejšie poruchy viaclamelových a kvapalinových spojok.  

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách viaclamelových a kvapalinových 

spojok? 
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Postup nadobúdania zručnosti:  

1. Zistite stav viaclamelovej spojky, výsledky zistenia zapíšte do tabuľky: 

trecie lamely  

tlačná vinutá pružina  

prítlačný kotúč   

 

2. Uveďte postup demontáže lamelovej spojky 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

 

3. Uveďte postup pri odvzdušňovaní spojky. 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.6.   Elektronicky riadený spojkový systém EKM  1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  7/20 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku a opravu elektronicky riadeného spojkového 

systému   EKM   

1. Uskutočniť diagnostiku elektronicky riadeného spojkového systému EKM.   

2. Vykonať demontáž a montáželektronicky riadeného spojkového systému EKM.   

3. Vykonať opravu alebo výmenu poškodených častí elektronicky riadeného 

spojkového systému EKM.   

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite činnosť elektronicky riadeného spojkového systému EKM.   

2.  Uveďte výhody a nevýhody elektronicky riadeného spojkového systému EKM.   

3. Vymenujte najčastejšie poruchy elektronicky riadeného spojkového systému 

EKM.  

4. Vymenujte nástroje, prípravky a zariadenia potrebné pri diagnostike a opravách 

elektronicky riadeného spojkového systému EKM.  

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách  elektronicky riadeného 

spojkového systému EKM? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte kontrolu riadiacej jednotky spojkového systému, skontrolujte pamäť 

porúch. Výsledky kontroly zapíšte:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

2. Uveďte postup montáže automatického spojkového systému: 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

3. Posúďte funkčnosť snímačov automatického spojkového systému. 

názov snímača technický stav 

snímač polohy 

radiacej páky 

 

 

snímač zdvihu a 

rýchlosti vypínania 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.7.   Konštrukcia prevodovky bez synchronizácie    1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  8/20 

   

Ciele:   Vykonať diagnostiku a opravu prevodovky bez synchronizácie 

1. Zistiť diagnostikou technický stav prevodovky. 

2. Vykonať demontáž a montáž prevodovky.  

3. Uskutočniť údržbu, opravy alebo výmenu poškodených častí. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte význam a rozdelenie prevodoviek.  

2.  Vymenujte časti nesynchronizovanej prevodovky. 

3. Aké sú najčastejšie poruchy prevodoviek? 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách nesynchronizovaných 

prevodoviek? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Na vozidle dochádza k samovoľnému vyskakovaniu zaradeného stupňa . 

Vykonajte diagnostiku prevodovky a navrhnite a popíšte spôsob odstránenia 

poruchy. 

 

2. Uveďte postup demontáže nesynchronizovanej prevodovky 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

3. Z prevodovky uniká olej. Zistite  poruchu a navrhnite spôsob jej odstránenia: 

porucha spôsob odstránenia 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 

 

 



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

 
 

101 
 

Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.8.   Konštrukcia prevodovky so synchronizáciou 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  9/20 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku a opravu prevodovky so synchronizáciou 

1. Zistiť diagnostikou technický stav prevodovky. 

2. Vykonať demontáž a montáž prevodovky.  

3. Uskutočniť údržbu, opravy alebo výmenu poškodených častí. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vymenujte časti synchronizovanej prevodovky.  

2.  Vysvetlite princíp činnosti synchronizácie prevodovky.  

3. Vymenujte poruchy a príčiny porúch zasúvacieho a radiaceho mechanizmu 

prevodovky. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri demontáži a montáži synchronizovaných 

prevodoviek? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Na vozidle dochádza k problémovému preraďovaniu 3. a 4.  rýchlostného 

stupňa. Vykonajte diagnostiku prevodovky a navrhnite a popíšte spôsob 

odstránenia poruchy.  

 

 

2. Uveďte postup demontáže synchronizovanej prevodovky 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

3. Prevodovka je hlučná. Zistite poruchu a navrhnite spôsob odstránenia. 

porucha spôsob odstránenia 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.9.   Mechanické prevodovky 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  10/20 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku a opravu mechanických prevodoviek 

1. Zistiť diagnostikou technický stav mechanickej prevodovky. 

2. Vykonať demontáž a montáž mechanickej prevodovky.  

3. Uskutočniť údržbu, opravy alebo výmenu poškodených častí. 

 

Teoretické východiská:  

1.  Uveďte rozdelenie mechanických prevodoviek.  

2.  Porovnajte dvoj a viachriadeľové prevodovky.  

3. Vymenujte najčastejšie poruchy a príčiny porúch mechanických prevodoviek. 

4. Vymenujte nástroje, prípravky a zariadenia potrebné pri demontáži a montáži 

mechanických prevodoviek. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách mechanických  prevodoviek? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Na prevodovke sa ťažko zaraďujú prevodové stupne. Zistite príčinu poruchy, 

poruchu odstráňte a výsledky práce zapíšte do tabuľky: 

zistený stav príčina poruchy spôsob odstránenia 

problémové a nepresné 

preraďovanie 

rýchlostných stupňov 

 

 

 

 

 

 

2. Uveďte postup demontáže mechanickej prevodovky 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

3. Uskutočnite kontrolu stavu oleja v prevodovke a postup zapíšte: 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.10.   Hydrodynamický kvapalinový menič 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  11/20 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku a opravu hydrodynamického kvapalinového 

meniča   

1. Uskutočniť diagnostiku hydrodynamického kvapalinového meniča.   

2. Vykonať demontáž a montáž  hydrodynamického kvapalinového meniča. 

3. Vykonať opravu alebo výmenu poškodených častí  hydrodynamického 

kvapalinového meniča. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite princíp činnosti hydrodynamického meniča. 

2.  Uveďte výhody a nevýhody hydrodynamického meniča. 

3.  Vymenujte hlavné časti hydrodynamického meniča. 

4.  Vymenujte najčastejšie poruchy hydrodynamických meničov. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách hydrodynamických meničov? 
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 Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Pomenujte jednotlivé časti 

hydrodynamického meniča, 

vykonajte ich kontrolu a zistený 

stav zapíšte do tabuľky:  

 

 

 

 

 

Obrázok 23: Hydrodynamický menič 

názov časti  

hydrodynamického meniča 
technický stav 

1.  

2.  

3.  

4.  

2. Uveďte postup  demontáže hydrodynamického meniča 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

3. Vykonajte výmenu poškodenej časti hydrodynamického meniča. Dôležité 

poznámky z postupu práce si zapíšte. 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.11.   Samočinné prevodovky 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  12/20 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku a údržbu samočinných prevodoviek 

1. Uskutočniť diagnostiku samočinnej prevodovky.    

2. Vykonať údržbu alebo výmenu poškodených častí samočinnej prevodovky. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite princíp činnosti samočinnej prevodovky. 

2.  Uveďte rozdelenie samočinných prevodoviek. 

3.  Charakterizujte hlavné časti automatických prevodoviek. 

4.  Vymenujte najčastejšie poruchy samočinných prevodoviek. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri diagnostike a údržbe samočinných 

prevodoviek? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte kontrolu riadiacej jednotky samočinnej prevodovky, skontrolujte 

pamäť porúch. Výsledky kontroly zapíšte: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Uveďte postup pri kontrole a výmene prevodového oleja v samočinnej 

prevodovke 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.12.   Prídavná a redukčná prevodovka 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  13/20 

 

Ciele   Vykonať diagnostiku a opravu prídavných a redukčných prevodoviek 

1. Zistiť diagnostikou technický stav prídavnej a redukčnej prevodovky. 

2. Vykonať demontáž a montáž prídavnej a redukčnej prevodovky.  

3. Uskutočniť údržbu, opravy alebo výmenu poškodených častí. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite význam prídavných a redukčných prevodoviek. 

2.  Vymenujte hlavné časti prídavných a redukčných prevodoviek.  

3.  Vymenujte najčastejšie poruchy a príčiny porúch prídavných a redukčných 

prevodoviek. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách prídavných a redukčných 

prevodoviek? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte kontrolu  prídavných, redukčných prevodoviek a zistený stav zapíšte 

do tabuľky. 

názov časti prídavnej, redukčnej 

prevodovky 
technický stav 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

2. Uveďte postup demontáže redukčnej prevodovky. 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

3. Vykonajte výmenu poškodenej časti redukčnej, prídavnej prevodovky.  

Dôležité poznámky z postupu práce si zapíšte. 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.13.   Pohon všetkých kolies  1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  14/20 

 

Ciele:   Určiť technický stav pohonu všetkých kolies 

1. Skontrolovať časti pohonu všetkých kolies. 

2. Vykonať demontáž a montáž častí pohonu všetkých kolies.  

3. Uskutočniť údržbu, opravy alebo výmenu poškodených častí. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite význam pohonu všetkých kolies. 

2.  Uveďte výhody a nevýhody pohonu všetkých kolies. 

3.  Popíšte konštrukciu pohonu všetkých kolies. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri montáži a demontáži pohonu všetkých 

kolies? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

                 
               Obrázok 24: Pohon automobilu 4x4 

1. Pomenujte jednotlivé časti pohonu 4x4, vykonajte ich kontrolu a zistený stav 

zapíšte do tabuľky. 

názov časti pohonu 4x4 technický stav 

1.  

2.  

3.  

4.  

2. Vykonajte demontáž medzinápravového diferenciálu a postup zapíšte: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Vykonajte kontrolu a výmenu oleja v rozvodovke. Dôležité poznámky z  postupu 

práce si zapíšte. 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.14.  Spojovacie kĺbové hriadele 

2.2.15.  Pružné kĺby 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  15/20 

 

Ciele:   Uskutočniť diagnostiku a opravy spojovacích kĺbových hriadeľov 

a pružných kĺbov 

1. Skontrolovať technický stav spojovacieho kĺbového hriadeľa a pružných kĺbov. 

2. Vykonať demontáž a montáž spojovacieho kĺbového hriadeľa pružného kĺba. 

3. Uskutočniť údržbu, opravy alebo výmenu poškodených častí. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite význam spojovacieho kĺbového hriadeľa. 

2.  Popíšte časti spojovacieho kĺbového hriadeľa. 

3. Vymenujte najčastejšie poruchy spojovacích kĺbových hriadeľov a pružných 

kĺbov. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách spojovacích kĺbových hriadeľov 

a pružných kĺbov? 

5.  
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vo vozidle je pozorovaný hluk a vibrácie spojovacieho kĺbového hriadeľa. 

Zistite príčinu poruchy, poruchu odstráňte a zapíšte do tabuľky. 

zistený stav príčina poruchy spôsob odstránenia 

hluk a vibrácie 

spojovacieho 

kĺbového hriadeľa 

  

 

 

 

 

 

2. Vykonajte demontáž a montáž spojovacieho kĺbového hriadeľa a postup zapíšte.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Uskutočnite výmenu pružného kĺba a zapíšte postup: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.16.   Kĺby hnacích hriadeľov kolies zadných a predných náprav 

2.2.17.   Homokinetické kĺby 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  16/20 

 

Ciele:  Uskutočniť diagnostiku, opravy kĺbov hnacích hriadeľov kolies a 

homokinetických kĺbov  

1. Skontrolovať technický stav kĺbov hnacích hriadeľov kolies zadných a predných 

náprav, homokinetických kĺbov. 

2. Vykonať demontáž a montáž kĺbov hnacích hriadeľov kolies zadných 

a predných náprav, homokinetických kĺbov. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte rozdelenie kĺbov. 

2.  Popíšte homokinetické kĺby. 

3.  Uveďte výhody a nevýhody homokinetických kĺbov. 

4.  Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách kĺbov hnacích hriadeľov kolies 

a homokinetických kĺbov? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Pri rozjazde automobilu s natočenými kolesami sa ozýva z poloosi praskanie. 

Zistite príčinu poruchy, poruchu odstráňte a zapíšte do tabuľky. 

zistený stav príčina poruchy spôsob odstránenia 

 

 

praskanie poloosi prednej 

nápravy pri rozjazde 

automobilu s natočenými 

kolesami 

  

 

 

 

 

 

 

2. Vykonajte výmenu homokinetického kĺba a postup zapíšte.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.18.  Kĺby kardanového hriadeľa 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  17/20 

 

Ciele:   Uskutočniť diagnostiku a opravy kĺbov kardanového hriadeľa 

1. Skontrolovať technický stav kĺbov kardanového hriadeľa. 

2. Uskutočniť údržbu, opravy alebo výmenu poškodených častí kardanového 

hriadeľa. 

 

Teoretické východiská: 

1. Popíšte konštrukciu kardanového hriadeľa.  

2.  Vymenujte najčastejšie poruchy a príčiny porúch kardanových hriadeľov.  

3.  Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách kĺbov kardanového hriadeľa? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte kontrolu kĺbov kardanového hriadeľa a zistený stav zapíšte do 

tabuľky. 

názov kĺbu kardanového hriadeľa technický stav 

  

  

  

 

2. Uveďte postup pri výmene krížového kĺbu. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.2. Opravy prevodového mechanizmu 17 dní/102 h 

2.2.19.  Rozvodovky 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  18/20 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku a opravu rozvodovky 

1. Uskutočniť diagnostiku rozvodovky.  

2. Vykonať demontáž a montáž rozvodovky.   

3. Uskutočniť údržbu, opravy alebo výmenu poškodených častí rozvodovky. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite význam rozvodovky. 

2.  Popíšte konštrukčné časti rozvodovky. 

3.  Popíšte princíp činnosti diferenciálu. 

4. Uveďte najčastejšie poruchy rozvodoviek. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách rozvodoviek? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Rozvodovka je hlučná. Zistite príčinu poruchy, poruchu odstráňte  a  zapíšte  do 

tabuľky. 

príčina poruchy spôsob odstránenia 

  

 

 

 

 

 

2. Vykonajte demontáž rozvodovky a zapíšte postup: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

3. Skontrolujte a nastavte predpísanú vôľu ozubených kolies stáleho prevodu. 

nameraná vôľa predpísaná vôľa 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.3. Súborná cvičná práca 2 dni/12 h 

2.3.1. Výmena spojkovej lamely 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  19/20 

   

Ciele:   Vykonať výmenu spojkovej lamely 

1. Vykonať demontáž a montáž spojky.  

2. Uskutočniť výmenu spojkovej lamely.   

3. Vykonať kontrolu správnej činnosti spojky.  

 

Teoretické východiská: 

1.  Popíšte konštrukciu trecej spojky. 

2.  Uveďte postup pri demontáži a montáži trecích spojok. 

3. Uveďte najčastejšie poruchy spojkových lamiel. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri montáži a demontáži trecích spojok? 

  



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

 
 

132 
 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte demontáž spojky a zapíšte postup: 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

2. Vykonajte výmenu a kontrolu čelnej hádzavosti spojkovej lamely. Do tabuľky 

zapíšte postup práce: 

 

 

3. Vykonajte kontrolu  funkcie spojky: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

2.  PREVODY  20 dní/120 h 

Téma: 

2.3. Súborná cvičná práca 2 dni/12 h 

2.3.2.  Výmena synchronizačného krúžku prevodovky 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  20/20 

 

Ciele:   Vykonať výmenu synchronizačného krúžku prevodovky 

1. Vykonať demontáž a montáž prevodovky.  

2. Uskutočniť výmenu synchronizačného krúžku.   

3. Skontrolovať správnu funkčnosť vymenenej časti prevodovky.   

 

Teoretické východiská: 

1.  Popíšte konštrukciu synchronizovanej prevodovky. 

2.  Vysvetlite princíp činnosti synchronizačnej spojky. 

3. Popíšte synchronizačnú spojku. 

4. Uveďte postup pri demontáži a montáži prevodovky. 

5.  Aké sú zásady bezpečnosti práce demontáži a montáži prevodovky? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte demontáž prevodovky. Postup zapíšte do tabuľky: 

 

 

2. Uskutočnite výmenu synchronizačného krúžky, dôvod výmeny popíšte. 

 

 

3. Skontrolujte správnu funkciu preraďovania rýchlostných stupňov prevodovky 

a postup popíšte.  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

3.  ELEKTROTECHNIKA 20 dní/120 h 

Téma:  

3.1.  BOZP a hygiena práce 1 deň/6 h 

3.1.1.  Bezpečnosť pri práci s elektrickým prúdom   

3.1.2  Ochrana životného prostredia – elektroodpad  1 deň / 6 h 

poradové číslo učebného dňa: 1/20  

 

Ciele:   Dodržiavať bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia 

1. Dodržiavať bezpečnostné predpisy pracoviska. 

2. Aplikovať pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickým prúdom. 

3. Poukázať na škodlivosť elektroodpadu na životné prostredie. 

4.  Praktizovať triedenie odpadu. 

 

Teoretické východiská: 

1. Čo sú prevádzkové predpisy pracoviska? 

2. Uveďte zásady bezpečnosti pri práci v dielňach. 

3. Vymenujte zásady práce s elektrickými zariadeniami. 

4. Ako vplýva elektroodpad na životné prostredie? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte, čo je hlavnou zásadou dodržiavania BOZP na pracovisku: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Vymenujte aspekty, od ktorých závisí účinok pôsobenia elektrického prúdu na 

ľudský organizmus:  

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

3. Napíšte, ktoré časti automobilu patria medzi najškodlivejšie časti: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Popíšte stabilizovanú polohu pacienta: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

3.  ELEKTROTECHNIKA 20 dní/120 h 

Téma:  

3.2.  Meranie elektrických veličín 5 dní/30 h 

3.2.1.  Meracie prístroje 1 deň /6 h 

poradové číslo učebného dňa: 2/20 

 

Ciele:   Oboznámiť sa s  meracími prístrojmi 

1. Identifikovať druhy meracích prístrojov. 

2. Rozlišovať rôzne spôsoby zapájania meracích prístrojov. 

3. Pracovať s meracím prístrojom podľa použitia. 

 

Teoretické východiská: 

1. Na čo slúžia elektrické meracie prístroje?  

2. Vymenujte rozdelenie meracích prístrojov. 

3. Popíšte hlavné vlastnosti analógového meracieho prístroja. 

4. Popíšte hlavné vlastnosti digitálneho meracieho prístroja. 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Prečítajte si pokyny k obsluhe predloženého digitálneho multimetra. 

 

2. Oboznámte sa s displejom a popisom čelného panela meracieho prístroja a 

doplňte nasledujúce údaje : 

 merací rozsah jednosmerného ampérmetra:  ___________________ 

 merací rozsah striedavého ampérmetra:   ___________________ 

 merací rozsah jednosmerného voltmetra:  ___________________ 

 merací rozsah striedavého voltmetra:   ___________________ 

 merací rozsah ohmmetra:     ___________________ 

 merací rozsah merača kapacity:    ___________________ 
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3. Uveďte, ako sa zapája do obvodu merací prístroj: 

voltmeter ..........................................................................................................................  

ampérmeter ......................................................................................................................  

 

4. Prečítajte si pokyny k obsluhe predloženého analógového meracieho prístroja. 

 

5. Oboznámte sa s popisom čelného panela analógového meracieho prístroja a 

doplňte nasledujúce údaje: 

 merací rozsah jednosmerného ampérmetra:  __________________ 

 merací rozsah striedavého ampérmetra:   __________________ 

 merací rozsah jednosmerného voltmetra:  __________________ 

 merací rozsah striedavého voltmetra:   __________________ 

 merací rozsah ohmmetra:     __________________ 

 merací rozsah merača kapacity:    __________________ 

 

6. Aké je základné pravidlo pri meraní jednosmerných veličín analógovým 

meracím prístrojom? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

3.  ELEKTROTECHNIKA 20 dní/120 h 

Téma:  

3.2. Meranie elektrických veličín 5 dní/30 h 

3.2.2.  Meranie lineárnych súčiastok 1 deň /6 h 

poradové číslo učebného dňa: 3/20  

 

Ciele:   Odmerať lineárne súčiastky 

1. Charakterizovať lineárne súčiastky. 

2. Rozlišovať vlastnosti lineárnych súčiastok.  

3. Odmerať charakteristické vlastnosti lineárnych súčiastok. 

 

Teoretické východiská: 

1. Aké súčiastky sú lineárne? 

2. Vymenujte lineárne súčiastky. 

3. Nakreslite značku rezistora, kondenzátora a cievky. 

4. Čo je to elektrický odpor a aká je základná jednotka? 

5. Čo vyjadruje kapacita kondenzátora a aká je základná jednotka? 

6. Čo určuje indukčnosť cievky a aká je základná jednotka? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vyhľadajte v katalógu označovanie rezistorov. Príklady zapíšte:  

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

2. Vyhľadajte v katalógu označovanie kondenzátorov. Príklady zapíšte:  

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 
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3. Vyhľadajte v katalógu označovanie cievok. Príklady zapíšte: 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

4. Odmerajte hodnoty predložených rezistorov a výsledky zapíšte do tabuľky: 

    

    

    

    

    

    

5. Odmerajte hodnoty predložených kondenzátorov a výsledky zapíšte do tabuľky: 

    

    

    

    

    

    

6. Odmerajte hodnoty predložených cievok a výsledky zapíšte do tabuľky: 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

3.  ELEKTROTECHNIKA 20 dní/120 h 

Téma:  

3.2. Meranie elektrických veličín 5 dní/30 h 

3.2.3.  Meranie polovodičov 1 deň /6 h 

poradové číslo učebného dňa: 4/20 

 

Ciele:   Oboznámenie sa s polovodičovými súčiastkami  

1. Analyzovať zložitejšie elektrické obvody a ich prvky. 

2. Popísať polovodičové súčiastky v elektrických obvodoch.  

 

Teoretické východiská: 

1. Aké sú hlavné vlastnosti polovodiča? 

2. Charakterizujte PN prechod. 

3. V ktorých súčiastkach v motorovom vozidle sa využívajú polovodičové 

materiály? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Na predloženom plošnom spoji vyhľadajte diódy a pomocou katalógu ich 

identifikujte. Zistené označenie zapíšte: 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

2. Na predloženom plošnom spoji vyhľadajte tranzistory a pomocou katalógu ich 

identifikujte. Zistené označenie zapíšte:  

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

  



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

 
 

147 
 

3. Na predloženom plošnom spoji vyhľadajte tyristory a pomocou katalógu ich 

identifikujte. Zistené označenie zapíšte: 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

4. Na predloženom plošnom spoji vyhľadajte termistor a pomocou katalógu ho 

identifikujte. Zistené označenie zapíšte: 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

5. Uveďte, akým spôsobom je možné najjednoduchšie odskúšať polovodič: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

3.  ELEKTROTECHNIKA 20 dní/120 h 

Téma:  

3.2. Meranie elektrických veličín 5 dní/30 h 

3.2.4.  Meranie nelineárnych súčiastok 2 dni /12 h 

poradové číslo učebného dňa: 5, 6/20  

 

Ciele:   Aplikácia nelineárnych súčiastok v elektrickom obvode  

1. Rozlišovať vlastnosti nelineárnych súčiastok.  

2. Navrhnúť zapojenie zložitejších elektrických obvodov. 

3. Vykonať zapojenie navrhnutého elektrického obvodu. 

 

Teoretické východiská: 

1. Aké súčiastky sú nelineárne? 

2. Nakreslite značku diódy, PNP tranzistora, termistora, tyristora. 

3. Na čo slúži dióda, tranzistor, tyristor, termistor? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Priraďte popis (a - filter, b - usmerňovač, c - transformátor, d - stabilizátor) 

      jednotlivým blokom v schéme zdroja napätia (obr. 25):  

   

 

 

Obrázok. 25:  Bloková schéma napájacieho zdroja   (Zdroj: vlastná tvorba)    

2. Popíšte  funkciu transformátora:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Popíšte funkciu usmerňovača:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

    
23
0 V 

50 

R
z 
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4. Popíšte  funkciu stabilizátor a filtra:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Zapojte elektrický obvod podľa nasledujúcej schémy: 

               

 Obrázok 26:  Schéma napájacieho zdroja 

6. Odmerajte časový priebeh napätia U2 a napätia Ud. 

7. Nakreslite priebeh napätia U2 

 

8. Nakreslite priebeh napätia Ud 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

3.  ELEKTROTECHNIKA 20 dní/120 h 

Téma:  

3.3.  Meranie elektrických prvkov 12 dní/72h 

3.3.1.  Zapojenie a meranie napäťových snímačov 3 dni /18 h 

poradové číslo učebného dňa: 7, 8, 9/20 

 

Ciele:   Vykonať zapojenie a meranie napäťových snímačov  

1. Vykonať zapojenie a meranie napäťových snímačov základnými meracími 

prístrojmi.  

2. Vykonať zapojenie a meranie napäťových snímačov osciloskopom.   

3. Vyhodnotiť namerané hodnoty z hľadiska správnosti.  

 

Teoretické východiská: 

1. Charakterizujte jednotlivé napäťové snímače. 

2. Popíšte použitie napäťových snímačov v motorovom vozidle. 

3. Vymenujte požiadavky na napäťový snímače v motorovom vozidle. 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vyhľadajte v motorovom vozidle snímač teploty motora, vykonajte meranie 

základných hodnôt (digitálnym multimetrom) a porovnajte s údajmi výrobcu 

(vyhľadajte v technickej dokumentácii). Získané hodnoty zapíšte do tabuľky. 

Postup:  

Pri vypnutom zapaľovaní odpojte konektor snímača a na príslušných kontaktoch 

snímača odmerajte(ohm metrom digitálneho multimetra) meraný údaj. Zapnite 

zapaľovanie a odmerajte (voltmetrom digitálneho multimetra) napätie medzi 

príslušným kontaktom napájacieho konektora a kostrou.  
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hodnoty namerané predpísané 

napätie  U(V)   

odpor R(Ω) –  

studený motor 

  

odpor R(Ω) –  

teplý motor 

  

 

2. Vykonajte osciloskopom meranie priebehu snímača teploty motora. 

Zaznamenaný priebeh zobrazte graficky. 

Postup:  

Na studenom motore pri zapnutom zapaľovaní napojte meracie kontakty 

osciloskopu na príslušné kontakty vodičov konektoru snímača, naštartujte motor 

a zaznamenajte priebeh snímača až po dosiahnutie prevádzkovej teploty.  

        

 

3. Na základe nameraných hodnôt určte konštrukčný typ snímača (NTC, PTC) 

a vyhodnoťte jeho stav (dobrý, zlý). 

 

                      NTC   ________________            PTC  _________________ 
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4. Na základe vyhodnotenia stavu snímača vykonajte ukončenie úlohy pre 

následnú správnu činnosť motora. Postup vykonaných úkonov zapíšte: 

 

 

5. Vyhľadajte v motorovom vozidle snímač teploty nasávaného vzduchu, 

vykonajte meranie základných hodnôt (digitálnym multimetrom) a porovnajte 

s údajmi výrobcu (vyhľadajte v technickej dokumentácií).  

Získané hodnoty zapíšte do tabuľky.  

Postup: 

Pri vypnutom zapaľovaní odpojte konektor zo snímača. Zapnite zapaľovanie a 

odmerajte (voltmetrom digitálneho multimetra) napätie medzi príslušným kontaktom 

konektora a kostrou. 

Následne odmerajte (ohm metrom digitálneho multimetra) odpor medzi príslušnými 

kontaktmi snímača za studena a pri prevádzkovej teplote. 

hodnoty namerané predpísané 

napätie  U(V)   

odpor R(Ω) –  

studený motor 

  

odpor R(Ω) –  

teplý motor 

  

                                               

6. Na základe nameraných hodnôt vyhodnoťte stav snímača (dobrý, zlý) 

a navrhnite ďalší postup pre ukončenie úlohy: 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

3.  ELEKTROTECHNIKA 20 dní/120 h 

Téma:  

3.3. Meranie elektrických prvkov 12 dní/72 h 

3.3.2.  Zapojenie a meranie impulzných snímačov 3 dni /18 h 

poradové číslo učebného dňa: 10, 11, 12/20  

 

Ciele:   Vykonať zapojenie a meranie impulzných snímačov  

1. Vykonať zapojenie a meranie impulzných snímačov základnými meracími 

prístrojmi.  

2. Vykonať zapojenie a meranie impulzných snímačov osciloskopom.   

3. Vyhodnotiť namerané hodnoty z hľadiska správnosti.  

 

Teoretické východiská: 

1. Charakterizujte jednotlivé impulzné snímače. 

2. Popíšte použitie impulzných snímačov v motorovom vozidle. 

3. Vymenujte požiadavky na impulzné snímače v motorovom vozidle. 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vyhľadajte v motorovom vozidle snímač otáčok kľukového hriadeľa, vykonajte 

meranie snímača (digitálnym multimetrom) a namerané hodnoty porovnajte 

s predpísanými hodnotami (údaje výrobcu). Získané hodnoty zapíšte do tabuľky. 

Postup:  

Pri vypnutom zapaľovaní odpojte konektor snímača a na príslušných kontaktoch 

snímača odmerajte(ohm metrom digitálneho multimetra) meraný údaj. 

Zapnite zapaľovanie a odmerajte (voltmetrom digitálneho multimetra) napájacie 

napätie na príslušných kontaktoch konektora. Vypnite zapaľovanie a napojte 

konektor na snímač. 

hodnoty namerané predpísané 

odpor snímača  

R(Ω) 

  

napájacie napätie 

U(V) 

  

 

2. Vykonajte meranie priebehu (osciloskopom) snímača otáčok kľukového hriadeľa 

a  porovnajte ho so správnym priebehom. Zaznamenaný priebeh graficky 

znázornite. 

Postup:  

Pri zapnutom zapaľovaní napojte meracie kontakty osciloskopu na príslušné kontakty 

vodičov konektoru snímača. Naštartujte motor a zaznamenajte priebeh snímača 

otáčok pri voľnobežných otáčkach motora.  
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3. Na základe nameraných hodnôt a tvaru signálu priebehu vyhodnoťte konštrukčný 

typ (induktívny, Hallov) a stav snímača otáčok kľukového hriadeľa (dobrý, zlý). 

 

 

4. Vyhľadajte v motorovom vozidle snímač polohy vačkového hriadeľa, vykonajte 

meranie snímača (digitálnym multimetrom) a namerané hodnoty porovnajte 

s predpísanými hodnotami (údaje výrobcu). Získané hodnoty zapíšte do tabuľky. 

Postup:  

Pri vypnutom zapaľovaní odpojte konektor snímača a na príslušných kontaktoch 

snímača odmerajte(ohm metrom digitálneho multimetra) meraný údaj. 

Zapnite zapaľovanie a odmerajte (voltmetrom digitálneho multimetra) napájacie 

napätie na príslušných kontaktoch konektora. Vypnite zapaľovanie a napojte konektor 

na snímač. 

hodnoty namerané predpísané 

odpor snímača  

R(Ω) 

  

napájacie napätie 

U(V) 
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5. Vykonajte meranie priebehu (osciloskopom) snímača polohy vačkového hriadeľa 

a porovnajte ho so správnym priebehom. Zaznamenaný priebeh graficky 

znázornite. 

Postup:  

Pri zapnutom zapaľovaní napojte meracie kontakty osciloskopu na príslušné kontakty 

vodičov konektoru snímača. Naštartujte motor a zaznamenajte priebeh snímača 

otáčok pri voľnobežných otáčkach motora.  

 

 

6. Na základe nameraných hodnôt a tvaru signálu priebehu vyhodnoťte konštrukčný 

typ snímača (induktívny, Hallov) a stav snímača polohy vačkového hriadeľa 

(dobrý, zlý). 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

3.  ELEKTROTECHNIKA 20 dní/120 h 

Téma:  

3.3. Meranie elektrických prvkov 12 dní/72 h 

3.3.3.  Kontrola a meranie akčných členov 3 dni /18 h 

poradové číslo učebného dňa: 13, 14, 15/20  

 

Ciele:   Kontrola akčných členov  

1. Vykonať zapojenie akčných členov. 

2. Vykonať kontrolu funkcie akčných členov. 

3. Vykonať meranie akčných členov.   

4. Vyhodnotiť  výsledky meraní z hľadiska funkčnosti. 

 

Teoretické východiská: 

1. Čo je to akčný člen?  

2. Vymenujte rozdelenie akčných členov v MV. 

3. Popíšte  elektromagnetický a bimetalový akčný člen. 

4. Popíšte konštrukciu a využitie motorčekov. 

5. Popíšte princíp kontroly funkcie akčných členov pomocou testera. 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Nakreslite blokovú schému vybraného systému riadeného riadiacou jednotkou 

(napr. ABS, centrálne zamykanie, vstrekovanie, atď), vyznačte a popíšte akčné 

členy.  

Príklad.: Riadiaci systém vstrekovania s tlakovým zásobníkom – Common Rail 
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Obrázok 27: Bloková schéma ABS  BOSCH - vzor 

 

2. Pomocou prístroja na sériovú diagnostiku (systémový tester) vykonajte test funkcie 

akčných členov, ktoré daný systém a systémový tester umožňuje. Výsledok testu 

zaznamenajte. 

Postup:  

Diagnostický prístroj napojte v motorovom vozidle na diagnostickú zásuvku 

a postupujte podľa návodu na použitie, až pokiaľ nedôjde ku komunikácii testeru 

s riadiacou jednotkou. 

V menu zvoľte test akčných členov a postupne vykonajte ich test funkčnosti. 

      ________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________   
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3.  V bloku parametrov nameraných hodnôt vykonajte meranie akčných členov  

      a hodnoty zaznamenajte. 

Postup:  

V menu zvoľte parametre, naštartujte motor a zaznamenajte hodnoty nameraných 

hodnôt akčných členov v režime voľnobeh a zvýšené otáčky motora pre zadaný 

systém.  

      ________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________          

      ________________________________________________________________          

      ________________________________________________________________          

      ________________________________________________________________          

4.  Na základe nameraných hodnôt vyhodnoťte akčné členy z hľadiska funkčnosti. 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________  

      ________________________________________________________________          

      ________________________________________________________________          

     _________________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

3.  ELEKTROTECHNIKA 20 dní/120 h 

Téma:  

3.3. Meranie elektrických prvkov 12 dní/72 h 

3.3.4.  Riadiace jednotky v motorovom vozidle 3 dni /18 h 

poradové číslo učebného dňa: 16, 17, 18/20 

 

Ciele:   Prakticky sa oboznámiť s riadiacimi jednotkami (RJ) v motorovom 

vozidle  

1. Vyhľadať a identifikovať RJ  na modeloch. 

2. Vyhľadať a identifikovať RJ, snímače a akčné členy na cvičných vozidlách. 

3. Diagnostikovať RJ pomocou prístrojov sériovej diagnostiky. 

 

Teoretické východiská: 

1. Povedzte význam riadiacich jednotiek v MV. 

2. Vymenujte riadiace jednotky v MV. 

3. Popíšte princíp sériovej diagnostiky. 

4. Vysvetlite význam a funkciu sériovej diagnostiky. 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1.   Napíšte rozdiely medzi riadiacimi jednotkami: 

 Primárna  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 .Korekčná 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 .Mystifikačná 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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       2.   Popíšte  nasledujúce časti riadiacej jednotky systému riadenia motora (ECU): 

Procesor:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Pamäť: 

 ROM:  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 RAM: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 PROM: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 EPROM: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 EEPROM: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Zbernice: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Vstupné a výstupné obvody: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

CAN-Interface: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

 
 

167 
 

 

     3.   Na cvičnom panely VEB 500 vyhľadajte a pomenujte jednotlivé časti (RJ, 

snímače, akčné členy,....) elektronického riadenia systému motora. 

 

     4.   Vyhľadajte na cvičnom vozidle riadiacu jednotku a zapíšte zistené údaje: 

Vozidlo (značka a typ):  

_______________________________________________________________ 

Riadiaca jednotka (označenie a typ): 

_______________________________________________________________ 

 

     5.   Podľa typu vozidla určte a vyhľadajte ďalšie riadiace jednotky. Údaje zapíšte: 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

 

     6.   K cvičnému vozidlu pripojte sériovú diagnostiku, nadviažte komunikáciu   

           s vozidlom a overte si úlohu z bodu 5. Zistené nedostatky (skutočnosti) 

zapíšte: 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 
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     7.   Podľa typu vozidla určte a vyhľadajte snímače riadiacej jednotky riadenia  

           motora. Údaje zapíšte: 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

    

      8.   K cvičnému vozidlu pripojte  sériovú diagnostiku, nadviažte komunikáciu 

            s vozidlom a overte  si úlohu z bodu 7. Zistené nedostatky (skutočnosti) 

zapíšte: 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

 

     9.   Podľa typu vozidla určte a vyhľadajte akčné členy riadiacej jednotky riadenia 

motora. Údaje zapíšte: 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

 

   10.   K cvičnému vozidlu pripojte sériovú diagnostiku, nadviažte komunikáciu 

s  vozidlom a overte si úlohu z bodu 9. Zistené nedostatky (skutočnosti) zapíšte: 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 
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   11.   Vysvetlite účel a princíp činnosti elektronického managementu motora. 

Popíšte a vysvetlite činnosť jednotlivých komponentov, ako aj celku: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

3.  ELEKTROTECHNIKA 20 dní/120 h 

Téma:  

3.4. Súborná cvičná práca 2 dni/12 h 

3.4.1. Zapojenie zložitejších obvodov 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa: 19/20 

3.4.2. Akčné členy a snímače  1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa: 20/20 

 

Ciele:   Precvičiť a utvrdiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti v oblasti 

elektrotechniky motorových vozidiel 

1. Zapojiť obvod podľa schémy. 

2. Zvoliť správne komponenty obvodu. 

3. Vykonať meranie požadovaných veličín. 

4. Zhodnotiť správnosť zapojenia komponentov. 

5. Odstrániť zistené nedostatky v obvode. 

6. Vykonať zapojenie a meranie zadaných snímačov a akčných členov. 

7. Vyhodnotiť ich funkčnosť na základe meraní. 

 

Teoretické východiská: 

1. Popíšte BOZP pri zapájaní obvodov.   

2. Vysvetlite význam jednotlivých základných elektrických značiek. 

3. Definujte správny postup spájkovania. 

4. Vysvetlite spôsoby kontroly súčiastok a ich správne zapájanie do elektrického 

obvodu. 

5. Vysvetlite rozdiel medzi snímačom a akčným členom. 

6. Vysvetlite potrebu merania snímačov a akčných členov osciloskopom. 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Popíšte BOZP pri zapájaní obvodov. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

2. Vyberte z elektrotechnickej dokumentácie elektrotechnickú schému na napájanie 

autorádia mimo MV a nakreslite ju: 
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3. Urobte podľa schémy rozpis súčiastok a zapíšte ich do tabuľky: 

      

4. Podľa schémy zostavte na montážnom panely elektrický obvod. Preverte jeho 

funkčnosť. 

5. Stručne popíšte spôsob zapájania elektrického obvodu, jeho kontroly funkčnosti 

a prípadné opravy (úpravy): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

por.

č. 
názov súčiastky značka hodnota  súčiastky počet ks 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     
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6. Zaznamenajte namerané hodnoty z kontroly funkčnosti obvodu: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

7. Nakreslite blokovú schému  zadaného systému riadeného riadiacou jednotkou 

(napr,: systém jednobodového vstrekovania, viacbodového vstrekovania, systém 

ABS, systém centrálneho zamykania, atď.), vyznačte a popíšte snímače a akčné 

členy. 

8. Vykonajte meranie základných hodnôt (digitálny multimeter ) a priebehov 

(osciloskop) zadaných snímačov ( teploty motora, otáčok motora, polohy 

vačkového hriadeľa, hmotnosti nasatého vzduchu, teploty vzduchu, atď.) 

a akčných členov (vstrekovací ventil, nastavovač voľnobehu, palivové čerpadlo, 

relé palivového čerpadlá, recirkulačný ventil výfukových plynov, hlavné relé, 

regeneračný ventil atď.). Namerané hodnoty a priebehy zaznamenajte (slovne 

a graficky):. 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 
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9. Namerané hodnoty porovnajte s údajmi výrobcu, skutočné priebehy so 

správnymi priebehmi a vyhodnoťte merané snímače a akčné členy z hľadiska 

funkčnosti (dobrý / zlý). 

          Snímač                                                   dobrý                          zlý  

          

________________________________________________________________ 

          

________________________________________________________________ 

          

________________________________________________________________ 

          

________________________________________________________________ 

          

________________________________________________________________ 

          Akčný člen                                             dobrý                          zlý               

           ________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma:  

4.1.  BOZP a hygiena práce  1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  1/20 

 

Ciele:   Dodržiavať BOZP a hygienu práce na pracovisku 

1.  Popísať rizikové pracoviská. 

2.  Aplikovať zásady čistoty a hygieny práce na pracovisku. 

3.  Vymenovať ochranné pomôcky a ochranné zariadenia v autoopravárenstve. 

 

Teoretické východiská: 

1.   Aké sú najčastejšie riziká úrazu na pracovisku? 

2.  Ako predchádzať vzniku úrazu? 

3. Ako poskytnúť prvú pomoc pri pracovnom úraze? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte zásady prevencie vzniku pracovných úrazov na rizikových pracoviskách 

2. Zdôvodnite dôležitosť čistoty a hygieny práce na pracovisku. 

3. Priraďte ochranné pomôcky a ochranné zariadenie k jednotlivým rizikovým 

pracoviskám. 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.2.  Opravy motora – diagnostika  17 dní/102 h 

4.2.1.   Kontrola tesnosti motora 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  2/20 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku tesnosti motora  

1.  Vykonať diagnostiku tesnosti spaľovacieho priestoru stlačeným vzduchom.  

2.  Skontrolovať tesnosť spaľovacieho priestoru meraním kompresných tlakov. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Charakterizujte spaľovací motor.  

2.  Uveďte význam a rozdelenie motorov podľa rôznych hľadísk. 

3. Uveďte význam a rozdelenie spaľovacích priestorov. 

4.  Zdôvodnite význam diagnostiky tesnosti motora.  

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách motorov? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte postup pri diagnostike tesnosti spaľovacieho priestoru stlačeným 

vzduchom: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

2. Uveďte postup pri kontrole tesnosti spaľovacieho priestoru meraním 

kompresných tlakov: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.2. Opravy motora – diagnostika  17 dní/102 h 

4.2.2.   Výmena tesnenia na motore 2 dni/12 h  

poradové číslo učebného dňa:  3, 4/20 

 

Ciele:   Vykonať výmenu tesnenia pod hlavou valcov   

1.  Vykonať demontáž hlavy valcov. 

2.  Skontrolovať dosadacie plochy hlavy valcov a bloku motora. 

3.  Uskutočniť výmenu tesnenia. 

4.  Vykonať montáž hlavy valcov.  

 

Teoretické východiská: 

1. Uveďte účel a rozdelenie pevných častí motora.  

2. Popíšte činnosť 4-taktného motora. 

3. Uveďte najčastejšie poruchy hlavy valcov a bloku motora. 

4. Vymenujte konštrukčné odlišnosti zážihového a vznetového motora. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách pevných častí motora? 

 

Postup nadobúdania zručnosti:  

1. Uveďte postup pri demontáži hlavy valcov: 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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2. Skontrolujte dosadacie plochy hlavy valcov, bloku motora a technický stav 

tesnenia pod hlavou valcov. Výsledky zapíšte do tabuľky. 

 

   

 

 

 

3. Uskutočnite výmenu tesnenia pod hlavou valcov. Postup popíšte: 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

4. Uveďte postup pri montáži hlavy valcov: 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

  

  

názov stav 
spôsob odstránenia 

poruchy 

dosadacia plocha 

hlavy valcov 

  

dosadacia plocha 

bloku motora 

  

tesnenie pod hlavou 

valcov 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.2. Opravy motora – diagnostika  17 dní/102 h 

4.2.3.a   Demontáž a montáž častí motora – hlava valcov 2 dni/24 h  

poradové číslo učebného dňa:  5 ,6/20 

 

Ciele:   Vykonať demontáž a montáž hlavy valcov  

1.  Uskutočniť demontáž hlavy valcov.  

2.  Vykonať kontrolu hlavy valcov.  

3.  Uskutočniť montáž hlavy valcov. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Popíšte hlavu valcov.  

2. Vymenujte najčastejšie poruchy a údržbu hlavy valcov. 

3. Uveďte zásady pri montáži hlavy valcov. 

4. Uveďte konštrukčné odlišnosti hláv valcov vzduchovo chladených a kvapalinovo 

chladených motorov. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách hlavy valcov? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1.   Zoraďte správne poradie pri demontáži hlavy valcov 

□  z hlavy snímeme veko hlavy motora 

□ uvoľníme podľa výrobcu rozvodový mechanizmus a okrem ventilov ho 

zdemontujeme a zabezpečíme pritom ventily, aby nespadli do valcov 

□ vypustíme chladiacu kvapalinu 

□  kompletne demontujeme hlavu 

□ na benzínových motoroch odskrutkujeme zapaľovacie sviečky 
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□ demontujeme prívody palivovej zmesi 

□ v správnom poradí najskôr povolíme a potom celkom odskrutkujeme 

skrutky hlavy valcov 

□ vymontujeme vzduchový filter 

 

     2.  Vykonajte kontrolu hlavy valcov a zistený stav zapíšte do tabuľky: 

Kontrolovaná časť Technický stav 

  

  

  

  

  

 

     3.  Uveďte postup pri montáži hlavy valcov: 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.2. Opravy motora – diagnostika  17 dní/102 h 

4.2.3.b  Demontáž a montáž častí motora – blok motora 2 dni/24 h 

poradové číslo učebného dňa:  7 ,8/20 

 

Ciele:   Vykonať demontáž a montáž bloku motora  

1.  Uskutočniť demontáž bloku motora.  

2.  Vykonať kontrolu valcov motora. 

3.  Vykonať kontrolu kľukovej skrine motora.  

4.  Uskutočniť montáž bloku motora. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Popíšte blok motora.  

2. Vymenujte najčastejšie poruchy a údržbu bloku valcov. 

3. Uveďte najčastejšie poruchy a údržbu kľukovej skrine a olejovej vane. 

4. Uveďte konštrukčné odlišnosti suchých a mokrých vložiek motora. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách bloku motora? 

 

Postup nadobúdania zručnosti:  

1. Uveďte postup pri demontáži bloku motora: 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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2. Namerané hodnoty valcov zapíšte do tabuľky: 

        

     Obrázok 28: Vložený valec 

 1.valec 2.valec 3.valec 4.valec 

1A     

2A     

3A     

1B     

2B     

3B     

3. Vykonajte kontrolu  kľukovej skrine a zistený stav zapíšte: 

  

4. Uveďte postup pri montáži bloku motora: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.2. Opravy motora - diagnostika 17 dní/102 h 

4.2.4.a Demontáž a opravy kľukového mechanizmu 2 dni/18 h 

poradové číslo učebného dňa:  9, 10/20 

 

Ciele:   Vykonať demontáž a opravu piesta s ojnicou  

1.  Uskutočniť demontáž piesta s ojnicou z bloku motora.  

2.  Vykonať kontrolu a výmenu piesta, piestnych krúžkov a piestnych čapov.  

3.  Vykonať kontrolu, opravu a výmenu ojníc. 

4.  Uskutočniť montáž piesta s ojnicou do bloku motora. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Popíšte piesty.  

2. Vymenujte najčastejšie poruchy a údržbu piestov. 

3. Popíšte ojnice. 

4. Uveďte najčastejšie poruchy a údržbu ojníc. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách piestov a ojníc? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte postup pri demontáži piesta s ojnicou z bloku motora: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

2. Po naštartovaní  sa z výfuku valí hustý dym. Zistili sme, že problémom sú 

zapečené piestne krúžky a prenikanie motorového oleja do spaľovacieho 

priestoru. Vymeňte piestne krúžky, odmerajte axiálnu vôľu a výsledky merania 

zaznamenajte do tabuľky. 
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 1. krúžok 2. krúžok 3. krúžok 

1. piest    

2. piest    

3. piest    

4. piest    

 

3. Uveďte postup pri výmene ložiska v hlave ojnice: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

4. Uveďte postup pri demontáži piesta s ojnicou z bloku motora: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.2. Opravy motora – diagnostika  17 dní/102 h 

4.2.4.b Demontáž a opravy kľukového mechanizmu 1 deň/18 h 

poradové číslo učebného dňa:  11/20 

   

Ciele:   Vykonať demontáž a opravy kľukového hriadeľa 

1.  Uskutočniť demontáž kľukového hriadeľa.  

2. Vykonať kontrolu a opravu kľukového hriadeľa. 

3.  Uskutočniť montáž kľukového hriadeľa. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte význam kľukového hriadeľa.  

2.  Popíšte kľukový hriadeľ. 

3. Aké sú najčastejšie poruchy kľukových hriadeľov? 

4. Ako sa kontroluje uloženie kľukového hriadeľa? 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách kľukových hriadeľov? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte postup pri demontáži kľukového hriadeľa: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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2. Vykonajte kontrolu axiálnej a radiálnej vôle kľukového hriadeľa a výsledky 

zapíšte: 

 

 

3. Zoraďte správne poradie pri montáži kľukového hriadeľa 

□ Naolejovaný kľukový hriadeľ uložíme do polpaniev. 

□ Potom na hlavné čapy nasadíme naolejované polpanvy. 

□ Uložíme polpanvy do lôžok kľukovej skrine. 

□ Založíme naolejované originálne skrutky a postupne, v niekoľkých 

krokoch, ich momentovým kľúčom utiahneme na predpísanú hodnotu. 

□ Priklopíme veká a znovu preveríme, či súhlasia výstupky paniev 

s lôžkami. 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.2. Opravy motora – diagnostika  17 dní/102 h 

4.2.5.a  Kontrola, demontáž, opravy a nastavenie rozvodov 2 dni/18 h 

poradové číslo učebného dňa:  12, 13/20 

 

Ciele:   Vykonať demontáž a kontrolu rozvodového mechanizmu 

1. Vykonať demontáž rozvodového mechanizmu. 

2. Uskutočniť kontrolu častí rozvodového mechanizmu.  

3. Uskutočniť údržbu, opravy alebo výmenu poškodených častí. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte význam a rozdelenie rozvodov.  

2.  Popíšte rozvody typu OHC, DOHC. 

3. Vymenujte poruchy a príčiny porúch rozvodového mechanizmu. 

4. Vysvetlite pojem časovanie rozvodov. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri demontáži a montáži rozvodového 

mechanizmu? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte postup pri demontáži rozvodového mechanizmu OHC: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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2. Vykonajte kontrolu častí rozvodového mechanizmu OHC. Zapíšte do tabuľky 

názov a technický stav kontrolovanej časti: 

                                    

     Obrázok 29: Rozvod OHC 

názov technický stav 

pozícia 1:   

pozícia 2:  

pozícia 3:  

pozícia 4:  

pozícia 5:  
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3. Pri chode motora sa z rozvodového mechanizmu ozývajú neprirodzené zvuky 

(pískanie, šramot). Vykonajte výmenu rozvodu (kladka, napínací mechanizmus a 

ozubený remeň). Postup zapíšte: 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.2. Opravy motora – diagnostika  17 dní/102 h 

4.2.5.b  Kontrola, demontáž, opravy a nastavenie rozvodov 1 deň/18 h 

poradové číslo učebného dňa:  14/20 

 

Ciele:   Vykonať nastavenie a montáž rozvodového mechanizmu 

1. Uskutočniť nastavenie rozvodového mechanizmu. 

2. Vykonať montáž rozvodového mechanizmu.  

 

Teoretické východiská:  

1.  Uveďte výhody viacventilových rozvodov.  

2. Charakterizujte rozvod OHV. 

3.  Charakterizujte variabilné časovanie rozvodov.  

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách rozvodového mechanizmu? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte všeobecný  postup nastavenia ventilov rozvodového mechanizmu OHV: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

2. Uveďte postup pri montáži rozvodového mechanizmu OHC: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.2. Opravy motora – diagnostika  17 dní/102 h 

4.2.6.  Wankelov motor – demontáž, opravy, údržba 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  15/20 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku, opravu a údržbu Wankelovho motora   

1. Vykonať demontáž a montáž Wankelovho motora.   

2. Uskutočniť výmenu poškodených častí. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite princíp činnosti Wankelovho motora. 

2.  Uveďte výhody a nevýhody Wankelovho motora. 

3.  Vymenujte hlavné časti Wankelovho motora. 

4.  Vymenujte najčastejšie poruchy Wankelovho motora. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách Wankelovho motora? 

 

Postup nadobúdania  

1. Uveďte postup pri demontáži a montáži Wankelovho motora: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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2. Vykonajte kontrolu a údržbu označených častí na obr. 30. Výsledky kontroly a 

údržby zapíšte do tabuľky: 

 

                                      

    Obrázok 30: Wankelov motor 

 

názov popis kontroly a údržby 

pozícia 1:   

pozícia 2:  

pozícia 3:  
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.2. Opravy motora – diagnostika  17 dní/102 h 

4.2.7.  Motory na plynový pohon – demontáž, opravy a údržba 2 dni/12 h 

poradové číslo učebného dňa:  16, 17/20 

 

Ciele:   Vykonať demontáž, opravy a údržbu motorov na plynový pohon 

1. Uskutočniť diagnostiku motora.    

2. Vykonať demontáž motora. 

3. Uskutočniť opravy a údržbu motora. 

4. Vykonať montáž motora. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite princíp činnosti motorov na plynový pohon. 

2.  Uveďte odlišnosti v konštrukcii motorov na plynový pohon a benzínový pohon. 

3.  Popíšte konštrukciu motorov na plynový pohon. 

4.  Vymenujte najčastejšie poruchy motorov na plynový pohon. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách motorov na plynový pohon? 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte kontrolu riadiacej jednotky pre pohon plynom, skontrolujte pamäť 

porúch. Výsledky kontroly:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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2. Motor  normálne pracuje iba na LPG, po prepnutí na benzín stratí výkon a jeho 

chod je nepravidelný. Uveďte postup pri demontáži palivovej sústavy: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

3. Vykonajte kontrolu zapaľovacej a palivovej sústavy a výsledky zapíšte do 

tabuľky: 

Časť zapaľovacej a 

palivovej sústavy 
Výsledok kontroly 

  

  

  

  

  

  

  

      

      4.  Uveďte postup pri montáži palivovej sústavy: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.2. Opravy motora – diagnostika  17 dní/102 h 

4.2.8.  Elektromobily – opravy a údržba 1 deň/ 6 h 

poradové číslo učebného dňa:  18/20 

 

Ciele:   Vykonať opravy a údržbu elektromobilov 

1. Zistiť diagnostikou technický stav elektromobilu. 

2. Vykonať opravu alebo výmenu poškodenej časti elektromobilu.  

3. Uskutočniť údržbu častí elektromobilu. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite výhody a nevýhody elektromobilov. 

2.  Popíšte konštrukciu elektromobilov.  

3.  Vymenujte najčastejšie poruchy a príčiny porúch elektromobilov. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách elektromobilov? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte kontrolu riadiacej jednotky elektromobilu, skontrolujte pamäť 

porúch. Výsledky kontroly:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Uskutočnite výmenu poškodenej časti 

vymenená časť (názov) dôvod výmeny 

  

  

 

3. Vykonajte údržbu časti elektromobilu 

názov časti vykonaná činnosť 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.3.  Súborná cvičná práca 2 dni/12 h 

4.3.1.  Diagnostika technického stavu motora 1 deň/6 h  

poradové číslo učebného dňa:  19/20 

 

Ciele:   Vykonať diagnostiku technického stavu motora 

1. Vykonať kontrolu technického stavu sériovou a paralelnou diagnostikou. 

2. Navrhnúť príčinu a spôsob odstránenia poruchy. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Vysvetlite pojem sériová diagnostika. 

2.  Vysvetlite pojem paralelná diagnostika. 

3.  Charakterizujte osciloskop. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri vykonávaní diagnostiky technického stavu 

motora? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Motor nemá dostatočný výkon, chová sa ako by vynechával niektorý z valcov. 

Vykonajte kontrolu technického stavu sériovou alebo paralelnou diagnostikou. 

Zistenia zapíšte:  

  

 

2. Navrhnite príčinu a spôsob odstránenia poruchy 

názov poruchy príčina poruchy spôsob odstránenia 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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Tematický celok: 

4.  MOTORY 20 dní/120 h 

Téma: 

4.3. Súborná cvičná práca   2 dni/12 h 

4.3.2.  Výmena tesnenia hlavy valcov 1 deň/6 h 

poradové číslo učebného dňa:  20/20 

 

Ciele:   Uskutočniť výmenu tesnenia hlavy valcov 

1. Určiť poruchu na motore vozidla. 

2. Uskutočniť demontáž a montáž hlavy valcov. 

3. Vykonať kontrolu a výmenu tesnenia hlavy valcov. 

 

Teoretické východiská: 

1.  Charakterizujte hlavu valcov. 

2.  Čo je príčinou zníženia kompresného tlaku.  

3. Vymenujte najčastejšie poruchy hlavy valcov. 

4. Uveďte zásady pri montáži hlavy valcov. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri výmene tesnenia hlavy valcov? 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Z chladiacej sústavy sa stráca chladiaca kvapalina, na olejovom viečku sa 

vytvára emulzia z oleja a vody. Určite poruchu: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Vykonajte demontáž a montáž hlavy valcov. Postu prác zapíšte:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Vykonajte kontrolu a výmenu tesnenia hlavy valcov. Zistenia a postup práce 

zapíšte: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Sebahodnotenie žiaka: (Stručne napíšte vlastný názor na svoju úspešnosť pri dosahovaní 

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 

a vynaloženým úsilím, ťažkosti pri praktickej činnosti, príp. ako dosiahnuť zlepšenie svojich výsledkov.) 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Hodnotenie MOV: 

 

kritérium hodnotenia známka 

využitie získaných teoretických vedomostí v praktických 

činnostiach 

 

kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam  

osvojenie potrebných praktických zručností a návykov, zvládnutie 

účelných spôsobov práce 

 

kvalitné výsledky činností  

aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 

činnostiach 

 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie 

 

starostlivosť o pracovné prostredie, pracovné náradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výsledná známka 

 

 

podpis MOV 
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CELKOVÉ HODNOTENIE ŽIAKA ZA ROČNÍK 

Cieľom hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu 

o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. 

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. 

Hodnotenie žiaka zo strany majstra odbornej výchovy (MOV) sa vyjadruje formou 

známky a slovom. 

V systéme hodnotenia žiaka sa využíva i metóda sebahodnotenia žiaka, ktorá vyžaduje 

poskytnúť mu dostatočný čas a priestor v škole pre vyjadrenie vlastného názoru na 

svoju úspešnosť. Do tohto hodnotenia MOV nezasahuje, rešpektuje názory a postoje 

žiaka. 

Pri klasifikácii výsledkov žiaka vo  vyučovacom predmete odborný výcvik  sa  hodnotí: 

a) vzťah k práci a k praktickým činnostiam, 

b) osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce, 

c) využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, 

d) aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach,  

e) kvalita výsledkov činností, 

f) organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, 

g) dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred 

požiarom a starostlivosť o životné prostredie, 

h) hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie. 
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Kritériá hodnotenia a klasifikácia pre príslušný ročník štúdia 

žiak:  

 

známka kritériá hodnotenia 

Výborný 
 Sústavne prejavoval kladný vzťah k práci, k praktickým 

činnostiam a k pracovnému kolektívu. 

 Pohotovo, samostatne a tvorivo využíval získané teoretické 

poznatky pri praktickej činnosti. 

 Ovládal požadované zručnosti a spôsobilosti. 

 Praktické činnosti vykonával pohotovo, samostatne 

uplatňoval získané zručnosti a návyky. 

 Bezpečne ovládal postupy a spôsoby práce, dopúšťal sa len 

menších chýb, výsledky jeho práce boli bez závažných 

nedostatkov. 

 Účelne si organizoval vlastnú prácu, udržiaval pracovisko 

v poriadku. 

 Vedome dodržiaval predpisy o BOZP a ochrane pred 

požiarom, aktívne sa staral o životné prostredie. 

 Hospodárne využíval suroviny, materiál a energiu. 

 Vzorne obsluhoval pracovné nástroje, náradie a prístroje. 

Chválitebný 
 Prejavoval kladný vzťah k práci, k praktickým činnostiam 

a k pracovnému kolektívu. 

 Samostatne, ale menej tvorivo a s menšou istotou využíval 

získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. 

 Praktické činnosti vykonával samostatne, v postupoch 

a spôsoboch práce sa nevyskytovali podstatné chyby. 

 Výsledky jeho práce mali drobné nedostatky. 

 Účelne si organizoval vlastnú prácu, pracovisko udržiaval 

v poriadku. 

 Vedome dodržiaval predpisy o BOZP a ochrane pred 

požiarom, staral sa o životné prostredie. 

 Pri hospodárnom využívaní surovín, materiálu a energie 

robil malé chyby. 

 Pracovné náradie, nástroje a prístroje obsluhoval a udržiaval 

s drobnými nedostatkami. 
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známka kritériá hodnotenia 

Dobrý 
 Prejavoval vzťah k práci, k praktickým činnostiam a 

k pracovnému kolektívu prevažne kladne, s menšími 

výkyvmi. 

 S pomocou MOV uplatňoval získané teoretické poznatky 

pri praktickej činnosti. 

 V praktických činnostiach sa dopúšťal chýb, pri postupoch 

a spôsoboch práce potreboval občasnú pomoc MOV. 

Výsledky jeho práce mali nedostatky. 

 Vlastnú prácu organizoval menej účelne. 

 Udržiaval pracovisko v poriadku. 

 Dodržiaval predpisy o BOZP a ochrane pred požiarom, 

v malej miere prispieval k ochrane životného prostredia. 

 S pomocou učiteľa bol schopný hospodárne využívať 

suroviny, materiály a energiu. 

 Pri obsluhe a údržbe pracovného náradia, nástrojov a 

prístrojov ho musel častejšie usmerňovať MOV. 

Dostatočný 
 Pracoval bez záujmu a vzťahu k práci, k praktickým 

činnostiam a k pracovnému kolektívu. 

 Získané teoretické poznatky vedel pri praktickej činnosti 

využiť len za sústavnej pomoci MOV. 

 V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch sa 

dopúšťal väčších chýb. 

 Pri voľbe postupov a spôsobov práce sústavne potreboval 

pomoc MOV. 

 Vo výsledkoch práce mal závažné nedostatky. 

 Prácu vedel organizovať za sústavnej pomoci učiteľa. 

 Menej dbal o poriadok na pracovisku, na dodržiavanie 

predpisov o BOZP, ochranu pred požiarom a taktiež 

o životné prostredie. 

 porušoval zásady hospodárnosti využívania surovín, 

materiálu a energie. 

 V obsluhe a údržbe pracovného náradia, nástrojov 

a prístrojov sa dopúšťal závažných nedostatkov. 
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známka kritériá hodnotenia 

Nedostatočný 
 Neprejavoval záujem o prácu, jeho vzťah k praktickým 

činnostiam a k pracovnému kolektívu nebol na potrebnej 

úrovni. 

 Nevedel ani s pomocou MOV uplatniť získané teoretické 

poznatky pri praktickej činnosti. 

 V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch mal 

neakceptovateľné nedostatky. 

 Pracovný postup nezvládol ani s pomocou MOV. 

 Výsledky jeho práce boli nedokončené, neúplné, nepresné, 

nedosahovali ani dolnú úroveň predpísaných ukazovateľov. 

 Prácu na pracovisku si nevedel zorganizovať, nedbal na 

poriadok pracoviska. 

 Neovládal predpisy o BOZP, ochrane pred požiarom, nedbal 

na ochranu životného prostredia. 

 Nevyužíval hospodárne suroviny, materiál a energiu. 

 V obsluhe a údržbe pracovného náradia, nástrojov 

a prístrojov mal vážne nedostatky. 
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Tabuľky hodnotenia a klasifikácie žiaka za príslušné obdobie realizácie 

jednotlivých modulov.  

 

Celkové hodnotenie žiaka za obdobie:  ...........................................................................  

 

Hodnotenie MOV 

slovne: 
známka 

podpis MOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebahodnotenie žiaka (slovne) 
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Celkové hodnotenie žiaka za obdobie:  ...........................................................................  

 

Hodnotenie MOV 

slovne: 
známka 

podpis MOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebahodnotenie žiaka (slovne) 
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Celkové hodnotenie žiaka za obdobie:  ...........................................................................  

 

Hodnotenie MOV 

slovne: 
známka 

podpis MOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebahodnotenie žiaka (slovne) 
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Celkové hodnotenie žiaka za obdobie:  ...........................................................................  

 

Hodnotenie MOV 

slovne: 
známka 

podpis MOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebahodnotenie žiaka (slovne) 
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ZÁVER 

 

Tento zošit vznikol v rámci realizácie národného projektu Rozvoj stredného 

odborného vzdelávania / Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 

 

Operačný program Vzdelávanie podporuje zvýšenie adaptability pracovnej sily 

prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Konkrétne 

opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu, najmä prostredníctvom 

podpory vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho systému: regionálne 

školstvo, vysoké školstvo a ďalšie vzdelávanie. Globálnym cieľom operačného 

programu Vzdelávanie je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR 

prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej 

spoločnosti. Strategickým cieľom národného projektu RSOV je zvýšenie kvality 

odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo 

vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých 

skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii ŠIOV-u. Hlavným cieľom je uskutočniť 

obsahovú prestavbu vzdelávania na SOŠ s využitím inovovaných foriem a metód 

výučby. 
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Informácie o projekte: 
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Prijímateľ: 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Opatrenie: 
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Vysvetlenie pojmov – zoznam skratiek a symbolov 

Skratky: 

ABS Anti-lock Braking system - brzdný systém 

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

DOHC Double Over Head Camshaft - druh ventilového rozvodu 

EKM Elektronicky riadený spojkový systém 

EPROM Erasable ROM - mazateľné ROM 

EEPROM Electrically Erasable PROM 

LPG Liquid Petroleum Gas - plyn propan-bután 

MOV Majster odbornej výchovy 

MV Motorové vozidlo 

NTC Prvok s negatívnym teplotným koeficientom 

OHC Over Head Camshaft - druh ventilového rozvodu  

OHV Overhead Valve - druh ventilového rozvodu  

PROM Programovateľné ROM 

PN Polovodičový prechod 

PNP Typ tranzistora 

PTC Prvok s pozitívnym teplotným koeficientom 

RAM Random Access Memory - pamäť s priamym prístupom 

ROM Read Only Memory – pamäť len s možnosťou čítania 

RJ Riadiaca jednotka 

Symboly: 

C kondenzátor 

D dióda 

R odpor 

U napätie 
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Tr transformátor 

V Volt 

Ω Ohm 


