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ABSTRAKT 

 

Ing. Emerencia Remetová, Milan Hruška: Pracovný zošit, Odborný výcvik pre študijný 

odbor Autotronik. 

 

Tento pracovný zošit je určený pre žiakov 3. ročníka študijného odboru 2495 K autotronik 

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 študijného 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 tretieho ročníka študijného odboru 2495 K 

Autotronik.  

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 študijného odboru. Obsah pracovných listov je zameraný 

na problematiku podvozku motorových vozidiel – oprava a diagnostika, prevodov, 

elektrotechniky – meranie elektrických veličín, meranie elektrických prvkov, motorov – 

opravy 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 samo štúdiu. 

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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Modul č. 1 

Tematický celok: 

1 Diagnostika a opravy podvozku     17 dní / 119 h 

Téma: 

1.1 BOZP, nápravy       1 deň / 7 h 

Poradové číslo učebného dňa: 1 / 17  

BOZP 

Ciele:  Dodržiavať bezpečnosť pri práci, prevádzkové predpisy.  

1. Dodržiavať bezpečnostné predpisy pracoviska a protipožiarnu ochranu. 

2. Aplikovať zásady hygieny, čistoty a fyziológie práce na pracovisku. 

3. Vysvetliť zásady prvej pomoci pri úrazoch. 

Teoretické východiská: 

1. Charakterizujte  prevádzkové predpisy pracoviska. 

2. Vymenujte  zásady bezpečnosti pri práci v dielňach. 

3. Aké sú zásady protipožiarnej ochrany v dielňach? 

4. Aké úrazy ohrozujú auto opravára pri práci s diagnostickými zariadeniami? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte zásady práce pod zdvíhacím zariadením: 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

2. Napíšte čo znázorňujú tieto bezpečnostné označenia 

 

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

 

 

3. Uveďte správne poradie krokov pri poskytovaní prvej pomoci v prípade, že 

postihnutý nereaguje:  

☐ masáž srdca 

☐ zastavenie krvácania 

☐ uvoľnenie dýchacích ciest 

☐ dýchanie z úst do úst 

4. Označte správnu polohu hlavy pri dýchaný z úst do úst: 

 

Obrázok 2 Dýchanie z úst do úst (http://www.oskole.sk/?id_cat=7&clanok=16278) 

Nápravy 

Ciele:  Vykonať diagnostiku technického stavu a odstránenie porúch prednej  

(zadnej) nápravy.  

1. Vykonať diagnostiku  prednej (zadnej) nápravy. 

2. Navrhnúť spôsob odstránenia zistených porúch. 

3. Vykonať odstránenie zistených porúch s využitím vhodných pomôcok a náradia. 

 

Obrázok 1 Bezpečnostné označenia (http://www.promaprint.sk/) 

http://www.oskole.sk/?id_cat=7&clanok=16278
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Teoretické východiská: 

1. Vymenujte diagnostické prístroje a zariadenia používané pri zisťovaní 

technického stavu náprav. 

2. Aké poruchy môžeme diagnostikovať na prednej (zadnej) náprave motorového 

vozidla? 

3. Ako sa menované poruchy prejavujú a odstraňujú? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Majiteľ vozidla sa sťažuje na hučanie kolesa pri jazde. Vykonajte diagnostiku 

a uveďte: 

a) Zistená porucha................................................................................................ 

b) Návrh riešenia.................................................................................................. 

c) Postup odstránenia poruchy: 

- ...................................................................... 

- ...................................................................... 

- ...................................................................... 

- ...................................................................... 

- ...................................................................... 

- ...................................................................... 

- ...................................................................... 

- ...................................................................... 

d) Pri práci som použil: 

 

 

 

 

 

2. Majiteľ vozidla udáva, že pri prejazde vozovkou s nerovnosťami sa ozýva 

klepanie. Vykonajte diagnostiku a uveďte: 

a) Zistená porucha........................................................................................ 

b) Návrh riešenia........................................................................................... 
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c) Postup odstránenia poruchy: 

- ...................................................................... 

- ...................................................................... 

- ...................................................................... 

- ...................................................................... 

d) Pri práci som použil: 

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

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

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

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

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). 
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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  

   

   

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

1 Diagnostika a opravy podvozku, diagnostické zariadenia  7 dní / 119 h 

Téma: 

1.2 Kolesá, pneumatiky       2 dni / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 2 - 3 / 17  

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravu kolesa a pneumatík. 

1. Vykonať diagnostiku diskov a pneumatík. 

2. Vykonať výmenu pneumatiky. 

3. Vykonať vyváženie kolesa. 

4. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Uveďte možné poruchy kolies a pneumatík. 

2. Menujte príčiny a možnosti odstránenia týchto porúch. 

3. Aké bezpečnostné opatrenia treba dodržiavať pri práci s prezúvačkou 

a vyvažovačkou kolies? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Zo štítku na obrázku zistite predpísaný tlak v pneumatikách pre nezaťažené 

vozidlo. Údaj uveďte: 

- predná náprava ......................... 

- zadná náprava .......................... 

 

  

 

 

 

Obrázok 3 Štítok z vozidla (foto autor) 
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2. Z nasledujúceho obrázku vyčítajte údaje o pneumatike  

 

Obrázok 4 Údaje o pneumatike (foto autor) 

3. Vykonajte meranie hrúbky dezénu pneumatiky a vyhodnoťte namerané veličiny. 

- hrúbka dezénu: ..................................................................... 

- vyhodnotenie: ...................................................................... 

4. Napíšte funkciu jednotlivých pedálov ovládača prezúvačky pneumatiky 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

5. Uveďte postup vyváženia kolesa vrátane používaného náradia 

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

1 2 3 4 

Obrázok 5 Pedále ovládača prezúvačky pneumatík (foto autor) 
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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  

   

    

Tematický celok: 

1 Diagnostika a opravy podvozku, diagnostické zariadenia 17 dní / 119 h 

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Téma: 

1.3 Pruženie        2 dni / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 4 -5 / 17 

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravy pruženia vozidla. 

1. Vykonať diagnostiku pruženia vozidla. 

2. Odstrániť zistené poruchy. 

3. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Uveďte význam a druhy pružení používaných v osobných automobilov. 

2. Charakterizujte poruchy a príčiny porúch pruženia motorových vozidiel. 

3. Popíšte požiadavky na bezpečnosť pri práci s náradím a pomôckami. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Porucha: auto takmer leží ľavou stranou na zemi. Vykonajte diagnostiku príčin 

a odstránenie poruchy. 

a) Príčina poruchy ................................................................................................ 

b) Doplňte chýbajúce časti postupu práce: 

- zdvihneme a zaistíme ................................ 

- odmontujeme ............................................. 

- demontujeme tlmič s.................................. 

- vykonáme výmenu pokazenej časti a následnú montáž do vozidla. 

c) Pružiny a tlmiče pruženia vymieňame (označte správnu odpoveď): 

 vždy v pároch  

 stačí len jednu - poškodenú - stanu 
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2. Pomenujte jednotlivé časti pružiacej jednotky 

 

 

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). 

  

-   

-   

-   

-   

-   

-  

Obrázok 6 Pružiaca jednotka (foto autor) 
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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  

 

 

    

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

1 Diagnostika a opravy podvozku, diagnostické zariadenia 17 dní / 119 h 

Téma: 

1.4 Tlmiče pruženia, stabilizátory     2 dni / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 6 – 7 / 17 

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravy tlmičov pruženia. 

1. Vykonať diagnostiku tlmičov pruženia na testovacej stolici. 

2. Vyhodnotiť protokol merania. 

3. Vykonať výmenu tlmičov pruženia a ostatných prvkov. 

4. Použiť vhodné náradie, pomôcky, prípravky a meracie prístroje . 

Teoretické východiská: 

1. Charakterizujte možné poruchy a príčiny porúch tlmičov pruženia. 

2. Popíšte prístroje na diagnostiku technického stavu tlmičov. 

3. Uveďte zásady bezpečnosti pri práci na testovacej stolici. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte diagnostiku tlmičov pruženia na testovacej  stolici a vyhodnoťte 

protokol merania. 
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2. Usporiadajte snímky zobrazujúce výmenu tlmiča do správneho poradia – označte 

poradovým číslom pod obrázkom. 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

  

    

    

Obrázok 7 Výmena tlmiča (foto autor) 

http://www.autoopravy.eu/foto/462-9.jpg
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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  

   

    

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

1 Diagnostika a opravy podvozku, diagnostické zariadenia  7 dní / 119 h 

Téma: 

1.5 Brzdová sústava        4 dni / 28 h 

Poradové číslo učebného dňa: 8 – 9 / 17 

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku brzdovej sústavy a odstránenie zistených porúch. 

1. Vykonať diagnostiku brzdovej sústavy na valcovej stolici. 

2. Vyhodnotiť protokol merania. 

3. Vykonať odstránenie porúch s použitím vhodného náradia a meracích prístrojov. 

Teoretické východiská: 

1. Uveďte možné príčiny porúch na kvapalinovej brzdovej sústave. 

2. Popíšte postup odstránenia porúch na brzdovej sústave. 

3. Vysvetlite význam ochrany životného prostredia  a dopad úniku prevádzkových 

kvapalín.  

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte požiadavky na stav vozidla pred vykonaním meraní. 

 

 

 

 

2. Pri brzdení vibruje brzdový pedál a volant, je počuť trenie kovu o kov. Vykonajte 

diagnostiku brzdovej sústavy na valcovej stolici.   

a) vyhodnoťte protokol merania  

 

 

 

 

b) navrhnite spôsob odstránenia poruchy 
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3. Doplňte chýbajúce kroky pri demontáži brzdového kotúča a brzdových platničiek: 

- zdvihneme vozidlo a demontujeme koleso 

- otvoríme ................................................................ kvapaliny 

- povolíme čapy na............................................. a demontujeme ho 

- odstránime opotrebené .................................... 

- pomocou prípravku stlačíme ............................................. 

- demontujeme kotúč. 

4. Parkovacia brzda má zníženú účinnosť. Vykonajte diagnostiku brzdovej sústavy.  

a.) vyhodnoťte protokol merania  

 

 

 

b.) navrhnite spôsob odstránenia poruchy 

 

 

5. Podľa nasledovných obrázkov popíšte činnosť pri výmene lanovodu ručnej brzdy. 
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Obrázok 8 Ručná brzda  (foto autor) 

 

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). 
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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  

   

    

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

1 Diagnostika a opravy podvozku, diagnostické zariadenia 17 dní / 119 h 

Téma: 

1.5 Brzdová sústava       4 dni / 28 h 

Poradové číslo učebného dňa: 10 – 11 / 17 

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku brzdovej sústavy a odstránenie zistených porúch. 

1. Vykonať výmenu brzdovej kvapaliny s odvzdušnením systému. 

2. Použiť vhodné náradie, pomôcky, prípravky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Pomocou schémy popíšte dvojokruhovú kvapalinovú brzdovú sústavu. 

2. Charakterizujte brzdovú kvapalinu a požiadavky na ňu kladené. 

3. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri výmene brzdovej kvapaliny s ohľadom na 

ochranu životného prostredia? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Z brzdovej sústavy uniká brzdová kvapalina, účinok bŕzd je minimálny.  

Vykonajte diagnostiku brzdovej sústavy na valcovej stolici . 

a) vyhodnoťte protokol merania 

 

 

 

b) navrhnite spôsob odstránenia poruchy 

 

 

 

c) Uveďte správne poradie krokov pri výmene brzdovej kvapaliny a doplňte 

chýbajúce náradie a pomôcky 

 nakoniec odvzdušníme brzdy na všetkých kolesách, pokiaľ kvapalina.................. 

o ........................................ 



Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
  

 
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

26 

 

 nasadíme krytku na ............................... skrutku 

 povolíme ................................................................ pravého zadného kolesa 

 vysajeme brzdovú kvapalinu z nádobky, pritom použijeme ......................... alebo 

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

 nalejeme ................................... 

 zošliapneme ................................................................ 

 vyskúšame účinnosť bŕzd 

 ak vyteká číra kvapalina, prejdeme na ďalšie koleso 

 dolejeme kvapalinu na........................... a našraubujeme................................... na 

nádobku 

 postu opakujeme od najvzdialenejšieho kolesa k najbližšiemu voči hlavnému 

................................................................................ a pritom stále kontrolujeme 

a doplňujeme ........................................................... 

 

d) Zmerajte bod varu brzdovej kvapaliny a výsledok zapíšte a vyhodnoťte 

Nameraná hodnota Vyhovuje/nevyhovuje 

  

  

  

 

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). 
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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  

   

    

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

1 Diagnostika a opravy podvozku, diagnostické zariadenia 17 dní / 119 h 

Téma: 

1.6 Riadenie        3 dni / 21 h 

Poradové číslo učebného dňa: 12 – 13 / 17 

 

Ciele:  Vykonať demontáž, kontrolu, montáž častí riadenia. 

1. Vykonať diagnostiku riadenia. 

2. Odstrániť poruchy. 

3. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Vymenujte časti riadenia, možnosti porúch a ich vplyv na ovládateľnosť vozidla. 

2. Uveďte postup odstránenia porúch na riadení. 

3. Uveďte zásady bezpečnosti pri práci s potrebným náradím a meracími prístrojmi. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Pri prejazde nerovným terénom sa ozýva klepanie, u stojacého vozidla je cítiť 

vôlu v riadení. Vykonajte diagnostiku riadenia: 

a) spôsob vykonania diagnostiky: ......................................................... 

b) zistené poruchy ................................................................................. 

c) spôsob  a postup odstránenia  poruchy  ............................................ 

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

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

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

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

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

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

 

2. Na vozidle nefunguje posilňovač riadenia. Vykonajte diagnostiku a výmenu 

remeňa čerpadla posilňovača riadenia. 
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a) Skontrolované časti vozidla: 

 

b) Základné kroky výmeny remeňa čerpadla posilňovača riadenia 

 

 

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  

   

    

Tematický celok: 

1 Diagnostika a opravy podvozku, diagnostické zariadenia 17 dní / 119 h 

Téma: 

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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1.6 Riadenie        3 dni / 21 h 

Poradové číslo učebného dňa: 14 / 17 

 

Ciele:  Vykonať demontáž, kontrolu, montáž časti riadenia. 

1. Vykonať diagnostiku riadenia. 

2. Odstrániť poruchy. 

3. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Definujte pojmy: smerová stabilita, smerová citlivosť, nedotáčavosť 

a pretáčavosť vozidla, ovládateľnosť vozidla. 

2. Uveďte vplyv a prejavy porúch riadenia na bezpečnosť jazdy. 

3. Uveďte zásady bezpečnosti pri práci s potrebným náradím a meracími prístrojmi. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Popis poruchy: v riadení je vôľa, ktorá nie je v čapoch, tiahlach, ani v hrebeňovej 

prevodke riadenia. Po prehliadke sme zistili, že je opotrebený kĺb na tyči riadenia. 

Popíšte postup opravy pomocou nasledovných obrázkov. 
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 Obrázok 9 Riadenie  (foto autor) 

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). 
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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  

   

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

1 Diagnostika a opravy podvozku, diagnostické zariadenia 17 dní / 119 h 

Téma: 

1.7 Geometria podvozku      3 dni / 21 h 

Poradové číslo učebného dňa: 15 – 16 / 17 

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a nastavenie geometrie podvozku. 

1. Vykonať diagnostiku geometrie podvozku meracím  zariadením. 

2. Vyhodnotiť protokol. 

3. Vykonať nastavenie parametrov. 

4. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje . 

Teoretické východiská: 

1. Vymenujte príznaky nesprávnej geometrie podvozku. 

2. Vysvetlite nasledujúce pojmy: odklon kolies, zbiehavosť a rozbiehavosť kolies,  

príklon a záklon otočného čapu,  uhol natočenia a diferenčný uhol. 

3. Pomenujte zásady bezpečnosti pri práci počas nastavovania parametrov geometrie 

riadenia. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte účel vyobrazených pomôcok. 

 

 

 

 

Obrázok 10 Pomôcky pri geometrii (foto autor) 
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2. Pri meraní geometrie prednej nápravy boli zistené hodnoty uvedené na obrázku. 

Napíšte aký majú vplyv na jazdné vlastnosti vozidla 

 

Obrázok 11 Geometria vozidla – údaje (foto autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zákazník sa sťažuje na nadmerné opotrebovanie vonkajších strán pneumatík a ich 

hlučnosť pri prejazde zákrutou.  

a) zmerajte geometriu vozidla 

b) vyhodnoťte namerané hodnoty a navrhnite spôsob odstránenia zistenej 

poruchy ............................................................................................................. 

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

c) uveďte postup odstránenia 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  

  

 

 

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

1 Diagnostika a opravy podvozku, diagnostické zariadenia 17 dní / 119 h 

Téma: 

1.7 Geometria podvozku      3 dni / 21 h 

Poradové číslo učebného dňa: 17 / 17 

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a nastavenie geometrie podvozku. 

1. Vykonať diagnostiku geometrie podvozku meracím  zariadením. 

2. Vyhodnotiť protokol. 

3. Vykonať nastavenie parametrov. 

4. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje . 

Teoretické východiská: 

1. Vymenujte príznaky nesprávnej geometrie podvozku. 

2. Vysvetlite nasledujúce pojmy: odklon kolies, zbiehavosť a rozbiehavosť kolies,  

príklon a záklon otočného čapu,  uhol natočenia a diferenčný uhol. 

3. Pomenujte zásady bezpečnosti pri práci počas nastavovania parametrov geometrie 

riadenia. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte požiadavky na stav vozidla a pracoviska pri vykonaní merania geometrie 

 

 

 

 

2. Zákazník si všimol, že vozidlo v zime zanecháva 4 stopy pri priamej jazde. 

- zmerajte geometriu vozidla 

- vyhodnoťte namerané hodnoty a navrhnite spôsob odstránenia zistenej poruchy 

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

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

- uveďte postup odstránenia 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). 
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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  

  

 

 

  

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 

 



Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
  

 
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

39 

 

Modul č. 2 

Tematický celok: 

2 Diagnostika a opravy prevodového mechanizmu  10,5 dňa / 74 h 

Téma: 

2.1 Spojky, BOZP       2,5 dňa / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 1,5 / 10,5 

 

Ciele:  Vykonať demontáž, kontrolu a údržbu trecej kotúčovej spojky.  

1.  Uskutočniť demontáž spojky na jednotlivé časti. 

2.  Skontrolovať technický stav časti spojky. 

3.  Vykonať údržbu jednotlivých častí spojky. 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte význam a časti prevodového mechanizmu  

2.  Charakterizujte hlavné časti trecích spojok 

3.  Popíšte kontrolu hlavných častí trecej spojky 

4.  Popíšte údržbu trecích kotúčových spojok 

5.  Aké sú zásady bezpečnosti práce pri demontáži spojok? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vozidlo sa po zaradení rýchlosti a uvoľnení spojky iba pomaly rozbieha, porucha 

môže  byť spôsobená (uveďte možné príčiny poruchy): 

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

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

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

2. Uveďte postup demontáže spojkovej lamely. 
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3. Pomenujte a skontrolujte jednotlivé časti spojky. 

Diel spojky Názov Zistený stav 

 

Obrázok 12 časť spojky 

(foto autor) 

 

 

 

 

 

Obrázok 13 časť spojky 

(foto autor) 

 

 

 

 

 

Obrázok 14 časť spojky 

(foto autor) 

 

 

 

 

 

Obrázok 15 časť spojky 

(foto autor) 

 

 

 

 

 

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). 
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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  

   

   

  

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

2 Diagnostika a opravy prevodového mechanizmu  10,5 dňa / 74 h 

Téma: 

2.1 Spojky        2,5 dňa / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 2,5 / 10,5 

 

Ciele:  Vykonať opravu, výmenu a montáž častí trecej kotúčovej spojky. 

1.  Uskutočniť opravu resp. výmenu poškodených častí.  

2.  Vykonať montáž častí trecej kotúčovej spojky. 

Teoretické východiská:  

1. Vysvetlite princíp činnosti trecej spojky. 

2. Vymenujte najčastejšie poruchy spojok. 

3. Čo býva najčastejšou príčinou porúch spojok ?  

4. Uveďte hlavné zásady pri montáži spojky. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách spojok ? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte možné spôsoby opravy jednotlivých častí trecej spojky: 

- Spojková lamela: ........................................................................................ 

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

- Prítlačný kotúč: ........................................................................................... 

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

- Výtlačné ložisko: ........................................................................................ 

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

- Pracovný valec spojky: .............................................................................. 

.................................................................................................................... 
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2. Na nasledovnom obrázku sa nachádza ......................................................., 

pomenujte jeho hlavné časti. 

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

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

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

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

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

6................................................................. 

 

 

 

 

3. Vykonajte montáž trecej spojky. Aké náradie potrebujete k práci (vymenujte) ? 

- ...................................................................................... 

- ...................................................................................... 

- ...................................................................................... 

- ...................................................................................... 

 

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). 

  

1 

4 

Obrázok 16  



Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
  

 
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

44 

 

 

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  

   

  
Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

2 Diagnostika a opravy prevodového mechanizmu  10,5 dňa / 74 h 

Téma: 

2.2 Prevodovky       3 dni / 21 h 

Poradové číslo učebného dňa: 3,5 / 10,5 

  

Ciele: Vykonať demontáž, kontrolu a údržbu častí manuálnej synchronizovanej 

prevodovky. 

1. Vykonať demontáž manuálnej synchronizovanej prevodovky na jednotlivé časti. 

2. Vykonať kontrolu a údržbu jednotlivých častí manuálnej synchronizovanej 

prevodovky. 

Teoretické východiská: 

1. Uveďte význam a rozdelenie prevodoviek. 

2. Charakterizujte hlavné časti mechanických prevodoviek. 

3. Charakterizujte údržbu mechanických prevodoviek. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri demontáži  prevodoviek? 

Postup nadobúdania zručnosti:  

1. Vykonajte diagnostiku prevodovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Podľa pokynov majstra OV vykonajte rozpolenie skrine prevodovky. 

Z ktorých častí sa skladá mechanická prevodovka? Vykonajte ich kontrolu. 
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Časť prevodovky Zistený stav 

  

 

  

 

  

 

  

 

Aké náradie ste pri práci použili (vymenujte) ? 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

3. Pomenujte náradie na obrázku a uveďte spôsob jeho použitia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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). 

 

Spôsob použitia: 

Obrázok 17 
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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  

   

    

  

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

2 Diagnostika a opravy prevodového mechanizmu  10,5 dňa / 74 h 

Téma: 

2.2 Prevodovky       3 dni / 21 h 

Poradové číslo učebného dňa: 4,5 / 10,5 

 

Ciele:  Vykonať opravu a montáž častí mechanickej prevodovky.  

1. Vykonať opravu resp. výmenu poškodených častí mechanickej prevodovky. 

2. Uskutočniť montáž mechanickej prevodovky. 

Teoretické východiská:  

1. Vymenujte najčastejšie poruchy prevodoviek. 

2. Čo býva najčastejšou príčinou porúch prevodoviek?  

3. Uveďte hlavné zásady pri montáži prevodovky. 

4. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách prevodoviek? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte postup pri výmene zasúvacej vidličky v prevodovky. 

 

 

 

 

 

 

2. Aké hlavné zásady platia pri práci na prevodovkách? 

- ................................................................................................ 

- ................................................................................................ 

- ................................................................................................ 

- ................................................................................................ 

3. Napíšte uťahovacie momenty vybraných spojov prevodovky podľa pokynov 

majstra OV. 
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Spoj Uťahovací moment 

  

  

  

  

  

 

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). 
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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  

 

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

2 Diagnostika a opravy prevodového mechanizmu  10,5 dňa / 74 h 

Téma: 

2.2 Prevodovky       3 dni / 21 h 

Poradové číslo učebného dňa: 5,5 / 10,5 

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a údržbu automatickej prevodovky.   

1. Uskutočniť diagnostiku automatickej prevodovky.  

2. Vykonať údržbu automatickej prevodovky. 

Teoretické východiská: 

1.  Uveďte význam a rozdelenie automatických prevodoviek. 

2.  Zdôvodnite výhody a nevýhody automatických prevodoviek. 

3.  Vysvetlite princíp činnosti hydrodynamického meniča. 

4.  Charakterizujte údržbu automatických prevodoviek. 

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

prevodoviek? 

Postup nadobúdania zručnosti:  

1. Vykonajte kontrolu automatickej prevodovky pomocou sériovej diagnostiky. 

Napíšte jednotlivé kroky pri diagnostike. 

- ................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................ 

 

2. Na vozidle s automatickou prevodovkou vykonajte kontrolu hladiny prevodového 

oleja 

 

 

Zistený stav: 
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Z dielenského manuálu zistite nasledujúce údaje: 

Interval výmeny prevodového oleja na vozidle je ............................................. km. 

Výrobca predpisuje do prevodovky prevodový olej  

viskozitnej triedy SAE .................................... . 

Náplň prevodovky je ..................... litrov oleja. 

3. Uveďte postup pri výmene prevodového oleja. 

 

 

 

 

 

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). 
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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  

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

2 Diagnostika a opravy prevodového mechanizmu  10,5 dňa / 74 h 

Téma: 

2.3 Rozvodovky       1 deň / 7 h 

Poradové číslo učebného dňa: 6,5 / 10,5   

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravu rozvodovky. 

1. Uskutočniť diagnostiku rozvodovky. 

2. Vykonať demontáž a montáž stáleho prevodu rozvodovky. 

3. Uskutočniť údržbu, opravu alebo výmenu poškodených častí stáleho prevodu. 

Teoretické východiská: 

1. Vysvetlite význam rozvodovky. 

2. Popíšte konštrukčné časti rozvodovky. 

3. Popíšte princíp činnosti stáleho prevodu. 

4. Uveďte druhy stálych prevodov a ich použitie. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách rozvodoviek? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Na nasledovnom obrázku sa nachádza .............................................................,  

z čoho sa skladá (doplňte) ? 

- ....................................................... 

- ....................................................... 

 

 

 

2. Akým spôsobom dokážeme diagnostikovať 

rozvodovky? 

 

3. Z rozvodovky uniká olej, vykonajte jej vizuálnu kontrolu. 

Zistený stav:  

Obrázok 18 (foto autor) 
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Vykonajte výmenu gufero krúžku na rozvodovke, postup zapíšte. 

 

 

 

 

 

 

 

 Aké sú zásady pre správnu montáž gufero krúžku? 

- ................................................................................................ 

- ................................................................................................ 

- ................................................................................................ 

4. Vykonajte demontáž rozvodovky. Aké špeciálne prípravky pri práci použijete? 

- ............................................................................................... 

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). 
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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  

 

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

2 Diagnostika a opravy prevodového mechanizmu  10,5 dňa / 74 h 

Téma: 

2.4 Diferenciály       2 dni / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 7,5 - 8,5 / 10,5  

 

Ciele: Vykonať diagnostiku a opravu diferenciálov. 

1. Uskutočniť demontáž diferenciálu. 

2. Vykonať kontrolu technického stavu diferenciálu a jeho častí. 

3. Uskutočniť údržbu, opravy alebo výmenu častí diferenciálu. 

4. Vykonať montáž diferenciálu. 

Teoretické východiská: 

1. Vysvetlite význam a rozdelenie diferenciálov. 

2. Popíšte konštrukčné časti kužeľového diferenciálu. 

3. Popíšte princíp činnosti kužeľového diferenciálu. 

4. Uveďte najčastejšie poruchy diferenciálov. 

5. Vysvetlite, ako pracuje uzávierka diferenciálu. 

6. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách diferenciálov? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Pomenujte jednotlivé časti diferenciálu 

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

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

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

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

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

6.......................................................... 

7.......................................................... 
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2. Vykonajte diagnostiku správnej funkcie 

diferenciálu. 

 

 

 

 

 

3. Z diferenciálu sa ozýva hučanie. Táto porucha môže byť zapríčinená (napíšte 

možné príčiny poruchy): 

- ........................................................................... 

- ........................................................................... 

 

4. Vykonajte demontáž diferenciálu a zistite vôle medzi kolesami diferenciálu. 

Predpísaná hodnota: Nameraná hodnota 

 

5. Aké operácie zahŕňa údržba diferenciálov? 

- ......................................................................... 

- ......................................................................... 

 

6. Aké druhy diferenciálov poznáme? 

 

Zistený stav: 

a b 

Obrázok 19  Diferenciál  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Diferenci%C3%A1l_(mechanika) 
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a) ................................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Obrázok 20  Diferenciály (foto autor) 
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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  

 

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

2 Diagnostika a opravy prevodového mechanizmu  10,5 dňa / 74 h 

Téma: 

2.5 Prídavné prevodovky, 4x4     1 deň / 7 h 

Poradové číslo učebného dňa: 9,5 / 10,5 

 

Ciele:  Vykonať kontrolu prídavných prevodoviek a pohonu 4x4. 

1. Zistiť diagnostikou technický stav prídavnej prevodovky. 

2. Zistiť diagnostikou technický stav pohonu 4x4.  

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. Uveďte výhody a nevýhody pohonu všetkých kolies. 

4. Popíšte konštrukciu pohonu všetkých kolies. 

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

kolies? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte z akých častí pozostáva pohon všetkých kolies? 

 

Obrázok 21 Pohon všetkých kolies 

  

a 

e 

d 

c 

b 
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a) .................................................................. 

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

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

d) .................................................................. 

e) .................................................................. 

 

2. Vykonajte diagnostiku jednotlivých častí pohonu všetkých kolies. 

Kontrolovaná časť Zistený stav 

  

  

  

  

  

 

3. Popíšte úkony údržby pohonu všetkých kolies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
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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  

 

 

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

2 Diagnostika a opravy prevodového mechanizmu   10,5 dňa / 74 h 

Téma: 

2.6 Hnacie, kĺbové a spojovacie hriadele, kĺby   1 deň / 7 h 

Poradové číslo učebného dňa: 10,5 / 10,5 

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku, opravu kĺbových a spojovacích hriadeľov. 

1. Uskutočniť diagnostiku kĺbových a spojovacích hriadeľov. 

2. Vykonať demontáž  a montáž  kĺbového hriadeľa. 

3. Vykonať opravu alebo výmenu poškodených častí kĺbových a spojovacích 

hriadeľov. 

Teoretické východiská: 

1. Vysvetlite význam spojovacích a kĺbových hriadeľov. 

2. Popíšte časti spojovacieho a kĺbového hriadeľa. 

3. Vymenujte najčastejšie poruchy spojovacích a kĺbových hriadeľov. 

4. Uveďte výhody a nevýhody homokinetických kĺbov, kĺbov kardanovho hriadeľa. 

5. Aké sú zásady bezpečnosti práce pri opravách spojovacích a  kĺbových hriadeľov? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Popíšte spôsob diagnostiky kĺbových hriadeľov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pomenujte druhy kĺbov na nasledovných obrázkoch. 
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  A     B 

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

Obrázok 22  Druh kĺbu (katalóg náhradných dielov) 

3. Vykonajte výmenu manžety homokinetického kĺbu, správne zoraďte nasledujúce 

obrázky znázorňujúce pracovný postup a doplňte stručný popis činnosti. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 23 homokinematický kĺb (foto autor) 
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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  

 

 

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Modul č. 3 

Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.1 Konštrukcia a funkčnosť spaľovacieho motora, BOZP 1 deň / 7 h 

Poradové číslo učebného dňa: 1 / 26  

 

Ciele:  Určiť hlavné časti a princíp  činnosti spaľovacieho motora. 

1. Určiť typy a hlavné časti spaľovacích motorov.   

2. Demonštrovať princíp činnosti štvordobého motora na modeli vrátane kruhového 

diagramu  časovania ventilového rozvodu. 

3. Poukázať na odlišnosti v konštrukcii a  činnosti dvojdobého  a štvordobého 

motora. 

4. Dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.  

Teoretické východiská: 

1. Menujte zásady bezpečnosti pri práci na pracovisku. 

2. Aké úrazy ohrozujú autotronika pri práci s diagnostickými zariadeniami? 

3. Uveďte postup poskytnutia prvej pomoci pri niektorých z menovaných úrazov. 

4. Čo je spaľovací motor? 

5. Ako sa rozdeľujú spaľovacie motory podľa konštrukcie, plnenia, spôsobu tvorby 

a zapálenia zmesi, chladenia a mazania? 

6. Menujte hlavné časti spaľovacích motorov. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte zásady poskytovania prvej pomoci: 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

- ............................................................. 
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- ............................................................. 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

2. Doplňte o aký typ spaľovacieho motoru sa jedná podľa nasledujúcich 

charakteristík 

Charakteristika Typ motora (motor s.........) 

V hlave valcov sa nachádzajú ventily 

a zapaľovacia sviečka 

 

V bloku motora je prepúšťací kanál  

V bloku motora sú kanáliky  

Blok motora je z vonkajšej strany 

rebrovaný 

 

V hlave valca je žhaviaca sviečka a sací 

a výfukový ventil 

 

Motor nemá olejovú vaňu  

Motor je vybavený turbodúchadlom  

3. Uveďte názov diagramu a naznačte činnosti sacieho a výfukového ventilu 

prostredníctvom modelu motora. 

 

Obrázok 24  Časovanie ventilového rozvodu  

(http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casovanie_rozvodu) 

 

Názov diagramu: 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casovanie_rozvodu
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4. Uveďte konštrukčné odlišnosti  a princíp činnosti dvojdobého  motora pomocou 

modelu 

Konštrukčné odlišnosti Princíp činnosti 

  

 

5. Uveďte pomenovanie motorov na obrázku 

   

 
Obrázok 25 motor 

http://sk.wikipedia.org 

 
Obrázok 26 motor    

http://sk.wikipedia.org 

 
Obrázok 27  

 http://sk.wikipedia.org 

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). 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Two-Stroke_Engine.gif
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Wankel_Cycle_anim.gif
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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  

   

 

   

  

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.2 Demontáž a montáž časti motora    6 dní / 42 h 

Poradové číslo učebného dňa: 2 – 3 / 26  

 

Ciele:  Vykonať demontáž a montáž častí motora. 

1. Vykonať demontáž a montáž motora z vozidla podľa technologických pravidiel 

a zásad. 

2. Vykonať demontáž a montáž časti motora podľa technologických postupov - 

hlava valcov, vačkový hriadeľ. 

3. Používať dielenské príručky a dielenské učebné pomôcky.  

Teoretické východiská: 

1. Vymenujte časti spaľovacieho motora. 

2. Menujte zásady bezpečnej demontáže motora z vozidla. 

3. Vymenujte komponenty umiestnené v hlave valcov a ich úlohu. 

4. Uveďte význam a stručný popis vačkového hriadeľa. 

5. Čo je a na čo slúži dielenská príručka? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte správne poradie postupu demontáže motora z vozidla 

□ podložíme alebo zavesíme motor a uvoľníme kotviace body (skrutky, svorníky...)  

□ odpojíme všetky hadice chladenia a výfukové potrubie 

□ vypustíme chladiacu kvapalinu a ďalšie prevádzkové kvapaliny  

□ podľa druhu motora demontujeme ďalšie časti (čistič vzduchu, chladič...), niekedy 

aj časti karosérie 

□ odpojíme prívody elektrickej energie  
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□ odpojiť prívod paliva k dopravnému palivovému čerpadlu a ovládacie prvky 

vstrekovacieho čerpadla 

□ motor zdvihneme a zosunieme z hriadeľa spojky 

 

2. Posúďte pravdivosť nasledujúcich výrokov popisujúce demontáž hlavy valca 

 demontáž môžeme vykonať na vychladnutom motore (nie je podmienka) 

        ☐ áno ☐ nie 

 namontujeme veko motora     ☐ áno ☐ nie 

 demontujeme pohon vačkového hriadeľa   ☐ áno ☐ nie 

 odpojíme výfukové potrubie a vstrekovacie potrubie  ☐ áno ☐ nie 

 pri uvoľňovaní skrutiek a matíc nedodržujeme poradie a doťahujeme 

momentovým kľúčom      ☐ áno ☐ nie 

 

3. Uveďte počet valcov a ventilov na jeden valec  motora, v ktorom sa používajú  

vačkové hriadele na nasledovných obrázkoch 

 

Obrázok 28 vačková hriadeľ (foto autor) 

Počet valcov 

Počet ventilov na valec 

 

Obrázok 29 vačková hriadeľ (foto autor) 

Počet valcov 

Počet ventilov na valec 

 

Obrázok 30 vačková hriadeľ (foto autor) 

Počet valcov 

Počet ventilov na valec 
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4. Uveďte postup demontáže vačkového hriadeľa konkrétneho typu rozvodov 

- typ rozvodov ..................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

5. Uveďte aké informácie ste sa dozvedeli o ventilových rozvodoch konkrétneho 

motora z dielenskej príručky (pracujte s príručkou pre konkrétne vozidlo) 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

 

 

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). 
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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  

  

 

 

  

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.2 Demontáž a montáž časti motora    6 dní / 42 h 

Poradové číslo učebného dňa: 4 – 5 / 26  

 

Ciele:  Vykonať demontáž a montáž kľukového hriadeľa. 

1. Vykonať demontáž a montáž časti motora podľa technologických postupov - 

kľukový hriadeľ, ojnice. 

2. Vykonať kontrolu vyváženie ojnice meraním. 

3. Vykonať kontrolu kľukového hriadeľa. 

4. Používať dielenské príručky a dielenské učebné pomôcky.  

Teoretické východiská: 

1. Uveďte úlohu a časti kľukového hriadeľa. 

2. Čo je hádzavosť kľukového hriadeľa? 

3. Na čo slúži číselníkový odchýľkomer? 

4. Uveďte úlohu ojnice. 

5. Vymenujte časti ojnice. 

6. Čo sú dielenské učebné pomôcky? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte postup demontáže kľukového hriadeľa  

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

 

2. Uveďte počet valcov motora, v ktorom sa používajú  nasledovné kľukové hriadele  
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Obrázok 31 kľuková hriadeľ (foto autor) 

Počet valcov 

 

 

Obrázok 32 kľuková hriadeľ (foto autor) 

Počet valcov 

 

 

Obrázok 33 kľuková hriadeľ (foto autor) 

Počet valcov 

 

 

3. Vykonajte kontrolu valcovitosti čapov a zistenia zapíšte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Doplňte nasledujúce predpísané hodnoty: 

- vôľa v ložiskách má byť ........................ - ...................... mm 

- axiálna vôľa kľukového hriadeľa je v rozmedzí .................. - ................... mm 
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5. Uveďte postup demontáže ojnice z piesta. 
 

 

 

 

 

Obrázok 36 ojnica s piestom 

 

6. Vykonajte kontrolu ojnice vážením. Uveďte postup a vyhodnoťte namerané 

hodnoty 

-  .................................................................................................................... 

- .................................................................................................................... 

- .................................................................................................................... 

- .................................................................................................................... 

- .................................................................................................................... 

- .................................................................................................................... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Obrázok 34 ojnica s piestom 

Obrázok 35 ojnica s piestom 
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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  

   

    

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 

 



Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
  

 
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

79 

 

Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.2 Demontáž a montáž časti motora    6 dní / 42 h 

Poradové číslo učebného dňa: 6 – 7 / 26  

 

Ciele:  Vykonať demontáž a montáž piestu a piestnych krúžkov. 

1. Vykonať demontáž a montáž časti motora podľa technologických postupov -

piesty, krúžky. 

2. Vykonať kontrolu technického stavu  piestu.  

3. Vykonať výmenu piestnych krúžkov. 

4. Používať vhodné náradie  a dokumentáciu. 

Teoretické východiská: 

1. Charakterizujte význam piestov a materiály používané na ich výrobu. 

2. Popíšte konštrukciu piestu na modeli. 

3. Na čo slúžia piestne krúžky? 

4. Koľko ich je na jednom pieste? 

5. Uveďte tepelné a tlakové namáhanie piestov zážihového a vznetového motora. 

6. Charakterizujte konštrukčný rozdiel piestov zážihového a vznetového motora. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte postup demontáže piestu a krúžkov 

- .................................................................................................................... 

- .................................................................................................................... 

- .................................................................................................................... 

- .................................................................................................................... 

- .................................................................................................................... 

- .................................................................................................................... 
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2. Uveďte čo znamenajú značky na pieste 

 

Obrázok 37 Piest 

3. Vykonajte meranie menovitého priemeru piesta. Uveďte: 

- aké náradie ste pri meraní použili .............................................................. 

- aké sú namerané hodnoty .......................................................................... 

- miesto, kde ste meranie vykonali ............................................................... 

- prečo ste zvolili práve toto miesto ............................................................. 

 

4. Pomenujte komponenty 1,2,3,4 na obrázku 

 

 

 

5.  

1.    

2.    

3.     

4.     

5.     

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

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

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

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

      

Obrázok 38 časti piestu  
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5. Popíšte činnosť znázornenú na nasledovných obrázkoch. Uveďte pomenovanie 

používaného náradia. 

 

 

6. Uveďte názov  a použitie náradia na nasledovnom obrázku 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Obrázok 39 

Obrázok 40 (foto autor) 
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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  

   

    

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.3 Hlava valcov       6 dní / 42 h 

Poradové číslo učebného dňa: 8 – 9 / 26  

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravy komponentov ventilových rozvodov. 

1. Vykonať demontáž, kontrolu a montáž ventilov. 

2. Vykonať frézovanie a brúsenie ventilových sediel a ventilov s kontrolou na 

tesnosť. 

3. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Definujte úlohu ventilových rozvodov. 

2. Uveďte rozdelenie a charakteristiku ventilových rozvodov. 

3. Aké sú požiadavky na technický stav ventilov? 

4. Aké poruchy môžeme diagnostikovať na ventilových rozvodoch? 

5. Menujte náradie a prístroje používané pri diagnostike tesnosti spaľovacieho 

priestoru. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Posúďte správnosť krokov demontáže ventilov: 

- demontujeme hlavu valcov     ☐ áno ☐ nie 

- naskrutkujeme koleno nasávania kompletne s karburátorom alebo 

vstrekovaním 

☐ áno ☐ nie 

- odskrutkujeme výfukové koleno    ☐ áno ☐ nie 

- pružiny ventilov stlačíme vhodným prípravkom, klinky ventilov nemusíme 

odstrániť       ☐ áno ☐ nie  

- vytiahneme misku pružiny ventilu a pružinu ventilu ☐ áno ☐ nie 

- ventil vyťahujeme ľubovoľným smerom   ☐ áno ☐ nie 
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- tesnenie drieku ventilu ponecháme na mieste  ☐ áno ☐ nie 

 

2. Doplňte chýbajúci text v postupe úpravy sedla ventilov 

- po očistení hlavy a voľbe príslušného vodidla ................, ofrézujeme sedlo 

ventilovou frézou pod uhlom ............ 

- upravíme spodnú časť sedla frézou s uhlom ..........° alebo ............°  

- ..............................- frézou 15 alebo 30 upravíme šírku sedla na ........... – ............. 

mm (max.................. mm)  

- po použití klasických uhlových fréz zabrusujeme ..................................... Ventil 

zabrúsime v sedle, ....................................................... . 

 

3.   Uveďte spôsoby kontroly tesnosti plôch po zabrusovaní 

-  ............................................................ 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

 

4. Uveďte pomenovanie náradia a pomôcok na obrázkoch a ich  použitie 

 

 

 

Obrázok 41 (foto autor) 

 

Obrázok 42 (foto autor) 
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5. Uveďte postup nastavenia vôle ventilov: 

- ................................................................................................................. 

- ................................................................................................................. 

- ................................................................................................................. 

- ................................................................................................................. 

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  

   

    

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.3 Hlava valcov       6 dní / 42 h 

Poradové číslo učebného dňa: 10 – 11 / 26  

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravy ventilových rozvodov.  

1. Vykonať kontrolu vôle ventilov vo vodidlách ventilov.  

2. Vykonať výmenu tesniacich krúžkov vodidiel ventilov.  

3. Vykonať kontrolu ventilových pružín. 

4. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Na čo slúžia vodidlá ventilov? 

2. Aké poruchy môžu mať vodidlá ventilov? 

3. Ako sa poruchy vodidiel prejavujú a odstraňujú? 

4. Uveďte požiadavky na ventilové pružiny. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Uveďte postup kontroly vôle ventilov vo vodidlách ventilov. 

- ................................................................................................................. 

- ................................................................................................................. 

- ................................................................................................................. 

- ................................................................................................................. 

2. Uveďte postup výmeny tesniaceho krúžku (gufera) vodidiel  

- ................................................................................................................. 

- ................................................................................................................. 

- ................................................................................................................. 

- ................................................................................................................. 
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3. Poznáte náradie na obrázkoch? Popíšte činnosť, pri ktorej ste ich použili 

 

 

Na obrázku je ...................................................................... 

Použitie: ............................................................................... 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je ............................................................. 

Použitie: ..................................................................... 

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

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

 

 

 

 

4. Pružnosť pružiny sa zisťuje (doplňte): 

- odmeria sa dĺžka ................................ pružiny 

- pružina sa vloží ......................... a stlačí .........................  

- dĺžka stlačenej pružiny sa meria ......................  

- strata pružnosti pružiny pri meraní nemôže prevýšiť ................ (uveďte hodnotu 

v %) 

- ak sila pružiny nie je dostatočne veľká, .......................................................... (0,5 

– 1 mm). Závity pružiny ......................................... dosadať na seba. 

 

 

 

 

Obrázok 43  (Freiwald: Diagnostika a opravy automobilov I, str. 268) 

Obrázok 44 (foto autor) 
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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  

   

    

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.3 Hlava valcov       6 dní / 42 h 

Poradové číslo učebného dňa: 12 – 13 / 26  

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravy ostatných komponentov hlavy valcov. 

1. Vykonať demontáž, kontrolu a montáž rozvodového remeňa a kladky. 

2. Vykonať výmenu rozvodového remeňa a napínacej kladky. 

3. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Aká je úloha vačkového hriadeľa? 

2. Menujte miesto uloženia a počet vačkových hriadeľov podľa typu ventilových 

rozvodov. 

3. Charakterizujte pohon vačkového hriadeľa. 

4. Uveďte najčastejšie poruchy remeňov a postup ich odstránenia. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Identifikujte komponenty na obrázku 

   

 

 

 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

Obrázok 45 (foto autor) 
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2. Od motora je počuť neprirodzený zvuk ložiska, rozvodový remeň vibruje pri 

zmene otáčok motora. Vykonajte diagnostiku technického stavu rozvodového 

remeňa a kladiek. Zistenia a návrh riešenie problému zaznamenajte 

Komponent Zistený stav Návrh 

   

   

 

3. Vysvetlite činnosť na nasledovnom obrázku. 

 

Obrázok 46 časť z motora (foto autor) 

4. Posúďte správnosť krokov montáže rozvodového remeňa 

- Pred montovaním remeňa vždy skontrolujeme stav napínacieho kolesa a ložísk.  

 ☐ áno  ☐ nie 

- Nasadíme nový remeň, ktorý napíname rôznymi pákami 

 ☐ áno  ☐ nie 

- Napínacie koleso neoprieme o chrbát remeňa   ☐ áno  ☐ nie 

- Pootočíme s ramenom napínacieho kolesa na excentrickom čape, kým sa guľová 

hlava napínacieho zariadenia oproti pružine nezdvihne na doraz a rameno na 

napínacom kolese zafixujeme     ☐ áno  ☐ nie 

- Raz otočíme kľukový hriadeľ, aby sme sa ubezpečili o plynulom chode remeňa 

        ☐ áno  ☐ nie 

http://www.autoopravy.eu/foto/310-8.jpg


Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
  

 
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

91 

 

- Napínacie zariadenie zafixujeme na požadovanej hodnote, podľa výrobcom 

uvedených hodnôt     ☐ áno  ☐ nie 

- Motor už nepretáčame a skontrolujeme znaky nastavenia      

☐ áno  ☐ nie 

- Naštartujeme motor a prekontrolujeme chod remeňa ☐ áno  ☐ nie 

 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  

   

    

 

Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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3.4 Kľuková skriňa, blok, valce     2 dni / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 14 / 26  

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravy kľukovej skrine.  

1. Vykonať kontrolu kľukovej skrine na poškodenie a deformáciu. 

2. Vykonať meranie jednotlivých kontrolných rozmerov kľukovej skrine. 

3.  Porovnať namerané hodnoty s predpísanými hodnotami výrobcu v dielenskej 

príručke. 

4. Určiť spôsob opravy v prípade nevyhovujúcich rozmerov a prípravy na montáž. 

5. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Aká je úloha kľukovej skrine? 

2. Aké poruchy sa môžu na kľukovej skrini vyskytnúť? 

3. Ako sa poruchy prejavujú pri prevádzke vozidla? 

4. Menujte postup ich odstránenia a náradie, ktoré by ste použili? 

5. Vyjadrite svoj názor na vplyv úniku prevádzkových kvapalín z vozidla na životné 

prostredie. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte kontrolu dosadacích plôch pre vložky valcov 

 

 

 

 

 

 

 

Napíšte postup pri ich oprave 

- ................................................................................................................. 

- .................................................................................................................. 
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- ................................................................................................................. 

- .................................................................................................................. 

 

2. Ktoré miesta na kľukovej skrini je potrebné pri jej oprave kontrolovať? 

A. ................................................................. 

B. ................................................................. 

C. ................................................................. 

 

3. Čím vymedzujeme axiálnu vôľu kľukového hriadeľa v kľukovej skrini? 

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

 

4. Na obrázku sa nachádza .................................................... . Uveďte postup pri 

montáži do kľukovej skrine. 

 

 

 

 

 

 

 

Aké náradie ste použili pri práci? 

- .................................................................................................................. 

- .................................................................................................................. 

- .................................................................................................................. 

- .................................................................................................................. 

 

 

 

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

stanovených cieľov a osvojovaní praktických zručnosti, spokojnosť s dosiahnutými 

Obrázok 47 
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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  

   

    

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.4 Kľuková skriňa, blok, valce     2 dni / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 15 / 26  

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravy bloku valcov. 

1. Vykonať kontrolu bloku valcov na poškodenie a deformáciu. 

2. Vykonať meranie jednotlivých kontrolných rozmerov  valcov. 

3.  Porovnať namerané hodnoty s predpísanými hodnotami výrobcu v dielenskej 

príručke. 

4. Určiť spôsob opravy v prípade nevyhovujúcich rozmerov a prípravy na montáž.  

5. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Čo je blok valcov? 

2. Kde môžeme zistiť výrobcom predpísané rozmery valcov pre jednotlivé  motory? 

3. Aká je úloha vložiek vo valcoch? 

4. Aké typy vložiek poznáme? 

5. Aké poškodenia môžeme diagnostikovať na bloku valcov? 

6. Menujte spôsoby odstránenia porúch na valcoch motorov. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Popis poruchy: z chladiacej sústavy sa neustále stráca kvapalina, porucha však nie 

je v chladiacej sústave. Vykonajte diagnostiku technického stavu bloku motora 

a navrhnite spôsob odstránenia poruchy. 

- postup diagnostiky: ................................................................................................ 

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

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

- zistený stav: ........................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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- postup odstránenia poruchy: 

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

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

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

- použité náradie a pomôcky: ................................................................................... 

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

2. Vykonajte kontrolu valcov meraním. Namerané hodnoty  zapíšte do tabuľky: 

 

Obrázok 48 

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

1A     

2A     

3A     

1B     

2B     

3B     

Červenou farbou označte hodnoty, ktoré nezodpovedajú výrobcom predpísaným.  

 

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). 
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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  

   

    

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.5 Kľukový mechanizmus      4 dni / 28 h 

Poradové číslo učebného dňa: 16 – 17 / 26  

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravy kľukového mechanizmu. 

1. Vykonať meranie predpísaných rozmerov kľukového hriadeľa, ojníc. 

2. Vykonať uhľovanie ojníc. 

3. Vykonať montáž kľukového hriadeľa, ojníc. 

4. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje . 

Teoretické východiská: 

1. Uveďte význam kľukového mechanizmu. 

2. Vymenujte časti kľukového mechanizmu. 

3. Menujte poruchy častí kľukového hriadeľa a ojníc. 

4. Uveďte spôsob odstránenia porúch kľukového hriadeľa a ojníc. 

5. Čo je súososť ojnice? 

6. Čo znamená uhľovanie ojníc? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonať meranie výrobcom predpísaných rozmerov kľukového hriadeľa a ojníc 

konkrétneho motora. Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky a vyhodnoťte ich 

bezchybnosť. 

Kľukový hriadeľ Ojnice 

Namerané hodnoty Vyhodnotenie Namerané hodnoty Vyhodnotenie 
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2. Popíšte činnosť zobrazenú na nasledovnom obrázku vrátane pomenovania 

náradia 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zoraďte správne poradie postupu pri montáži kľukového hriadeľa. Poradové čísla 

úkonov zapíšte do štvorčekov: 

□ na hlavné čapy nasadíme naolejované polpanvy 

□ naolejovaný kľukový hriadeľ uložíme do polpaniev 

□ priklopíme veká a znovu preveríme, či súhlasia výstupky paniev s lôžkami 

□ uložíme polpanvy do lôžok kľukovej skrine 

□ založíme naolejované originálne skrutky a postupne ich momentovým 

kľúčom utiahneme na predpísanú hodnotu 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 49 
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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  

   

    

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 

 



Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
  

 
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

101 

 

Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.5 Kľukový mechanizmus      4 dni / 28 h 

Poradové číslo učebného dňa: 18 – 19 / 26  

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravy kľukového mechanizmu. 

1. Vykonať diagnostiku piestov, piestnych čapov, piestnych krúžkov.  

2. Vykonať meranie potrebných rozmerov piestov, piestnych čapov, piestnych 

krúžkov,  hlavných, ojničných a axiálnych ložísk kľukového mechanizmu. 

3. Vykonať montáž kľukového hriadeľa s kontrolou predpísanej axiálnej a radiálnej 

vôle. 

4. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Uveďte význam a časti kľukového mechanizmu. 

2. Aká je úloha piestov? 

3. Uveďte počet a účel piestnych krúžkov. 

4. Čo je axiálna a radiálna vôľa? 

5. Menujte možné poruchy a spôsob ich odstránenia na piestoch motorov. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Charakterizujte typ motora, pre ktorý je určený piest 
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Piest Motor – charakteristika 

 

Obrázok 50 piest (foto autor) 

 

 

Obrázok 51 piest (foto autor) 

 

 

Obrázok 52 piest (foto autor) 

 

 

Obrázok 53 piest (foto autor) 

 

 

2. Uveďte postup diagnostiky správnej funkcie piestnych krúžkov v motore 

-  ............................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................ 
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3. Pomenujte jednotlivé piestne krúžky podľa účelu 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uveďte postup výmeny piestneho čapu vrátane použitého náradia a pomôcok 

-  ............................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................ 

 

5. Popíšte postup montáže kľukového hriadeľa s kontrolou predpísanej axiálnej 

a radiálnej vôle 

- ............................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................ 

 

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). 

 

 

  

1  

2  

3  
Obrázok 54  Piestne krúžky 
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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  

   

    

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.6 Rozvody        4 dni / 28 h 

Poradové číslo učebného dňa: 20 – 21 / 26  

 

Ciele:  Vykonať výmenu časti rozvodového mechanizmu. 

1. Vykonať diagnostiku rozvodového mechanizmu systému OHV. 

2. Vykonať výmenu rozvodového systému podľa technologických postupov 

a predpisov pre systém OHV. 

3. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Aký je význam rozvodového mechanizmu? 

2. Aké konštrukčné riešenia rozvodových mechanizmov poznáte? 

3. Vymenujte časti rozvodového mechanizmu typu OHV. 

4. Uveďte možné poruchy OHV rozvodu. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Rozvodový mechanizmus systému OHV má vačkový hriadeľ umiestnený v 

................................................ . Uveďte nevýhody tohto konštrukčného riešenia.  

- ..................................................................................................................... 

- ..................................................................................................................... 

- ..................................................................................................................... 

 

2. Popis poruchy: Z motora sa ozýva klepanie. Vykonajte kontrolu základného  

nastavenia vôle ventilov. Vykonajte výmenu hydraulických zdvíhatiek ventilov  

Výrobcom predpísane vôle ventilov sú: 

Sací ventil    Výfukový ventil   
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3. Podľa pokynov majstra OV určte na vozidle interval výmeny rozvodovej reťaze. 

Interval výmeny je ........................................... km. 

Pri výmene rozvodov na motore so systémom OHV musíme meniť (vymenujte 

časti rozvodu) : 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

4. V dielenskej príručke vyhľadajte uťahovacie momenty skrutkových spojov 

rozvodového mechanizmu OHV 

  Spoj Moment 

  

  

  

  

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). 

 

 

 

 

Postup výmeny zdvíhatka: 
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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  

   

    

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.6 Rozvody        4 dni / 28 h 

Poradové číslo učebného dňa: 22 – 23 / 26  

 

Ciele:  Vykonať výmenu časti rozvodového mechanizmu. 

1. Vykonať diagnostiku rozvodového mechanizmu systému OHC/DOHC . 

2. Vykonať výmenu rozvodového systému podľa technologických postupov 

a predpisov pre systém OHC/DOHC. 

3. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Charakterizujte výhody OHC/DOHC rozvodového mechanizmu oproti iným. 

2. Vymenujte časti OHC/DOHC rozvodov. 

3. Aké sú najčastejšie poruchy rozvodových mechanizmov? 

4. Uveďte zásady bezpečnosti práce pri výmene častí rozvodového mechanizmu. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte kontrolu rozvodového remeňa systému OHC. Aké sú prejavy 

opotrebenia rozvodového remeňa? 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

2. Interval výmeny rozvodového remeňa je .......................................... km, 

vykonajte jeho výmenu a postup zapíšte. 

 

 

 

 



Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
  

 
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

109 

 

Ktoré ďalšie časti rozvodového mechanizmu predpisuje výrobca na výmenu? 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

Akým spôsobom vykonáte skúšku správneho nastavenia rozvodového 

mechanizmu? 

- ................................................................................................................... 

 

3. Na obrázku sa nachádza rozvodový mechanizmus systému ........................... . 

Uveďte postup nastavenia rozvodového 

mechanizmu do základnej polohy pri jeho 

výmene. 

 

 

 

 

 

  

 

 

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). 

 

  

Obrázok 55  Rozvodový mechanizmus 

http://sk.wikipedia.org/ 
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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  

   

   

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.7 Príslušenstvo motora      3 dni / 21 h 

Poradové číslo učebného dňa: 24 / 26  

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravy komponentov mazacej sústavy.  

1. Vykonať diagnostiku a výmenu olejového čerpadla. 

2. Vykonať meranie tlakových pomerov mazacieho systému. 

3. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Charakterizujte úlohu mazacej sústavy.  

2. Vymenujte možné spôsoby mazania motorov podľa ich typu. 

3. Menujte konštrukčné časti mazacieho systému.  

4. Aké sú najčastejšie poruchy a spôsob ich odstránenia na mazacej sústave. 

5. Uveďte rozdelenie a zásady výberu mazacích olejov. 

6. Vyjadrite názor na možný vplyv nesprávnej manipulácie s mazacími olejmi na 

životné prostredie. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Popis poruchy: Pri voľnobežných otáčkach motora svieti na prístrojovej doske 

kontrolka mazania, pri vyšších otáčkach kontrolka zhasne. 

a) Vykonajte kontrolu mazacej sústavy a uveďte postup pri meraní tlaku oleja 

v mazacej sústave. 

 

 

 

 

 

Pri práci bolo použité náradie: ............................................................ 
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............................................................................................................. 

2. Podľa pokynov majstra OV vykonajte na vozidle výmenu olejového čerpadla, 

popíšte postup pri jeho výmene 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 

3. Stály tlak v mazacej sústave zabezpečuje.................................................................. 

(doplňte) 

 

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). 
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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  

   

   

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.7 Príslušenstvo motora      3 dni / 21 h 

Poradové číslo učebného dňa: 25 / 27  

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku a opravy komponentov chladiacej sústavy.  

1. Vykonať diagnostiku a  montáž vodného čerpadla. 

2. Vykonať kontrolu termostatu, snímača teploty motora, termospínača ventilátora 

chladiča. 

3. Vykonať kontrolu  prevádzkových kvapalín chladiacej sústavy.  

4. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Aký je význam chladiacej sústavy motora? 

2. Vymenujte spôsoby chladenia motorov podľa typu. 

3. Uveďte konštrukčné časti kvapalinovej chladiacej sústavy. 

4. Uveďte možné poruchy na chladiacej sústave a spôsob ich odstránenia.  

5. Aké sú požiadavky na chladiacu kvapalinu?  

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Popis poruchy: z chladiacej sústavy sa stráca kvapalina, pod vozidlom ostávajú 

stopy po kvapaline. Zistili sme poškodenie vodného čerpadla, je nutná jeho 

výmena. Uveďte postu výmeny vrátane použitého náradia: 

- ................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................. 



Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
  

 
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

115 

 

2. Popis poruchy: vozidlo vykazuje vyššiu spotrebu, menej vytápa a ručička na 

teplomeru sa zdvihne do normálnej polohy len pri vyšších otáčkach. Zistite príčinu 

poruchy a navrhnite spôsob jeho odstránenia. 

- dôvod poruchy: ....................................................................................................... 

- spôsob odstránenia: ................................................................................................ 

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

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

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

3. Vykonať kontrolu nasledovných častí chladiacej sústavy a výsledky zapíšte do 

tabuľky 

Termostat 
 

Snímač teploty motora 
 

Termospínač ventilátora chladiča 
 

 

4. Uveďte názov prístrojov na obrázkoch a popíšte postup ich použitia 

- názov ................................................... 

- Postup použitia: 

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

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

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

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

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

 

Obrázok56 

(foto autor) 
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- názov ................................................... 

- Postup použitia: 

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

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

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

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

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  

   

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 

 

Obrázok 57 (foto autor) 
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Tematický celok: 

3 Motory, diagnostika a opravy motorov    26 dní / 182 h 

Téma: 

3.7 Príslušenstvo motora      3 dni / 21 h 

Poradové číslo učebného dňa: 26 / 26  

 

Ciele:  Vykonať opravy  sacieho a výfukového systému.  

1. Vykonať kontrolu stavu sacieho a výfukového systému.  

2. Vykonať výmenu vzduchového filtra. 

3. Vykonať výmenu časti výfukového potrubia. 

4. Použiť vhodné náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Aký je význam výfukového a sacieho systému? 

2. Vymenujte časti výfuku. 

3. Čo je katalyzátor? 

4. Na čo slúži lambda sonda? 

5. Akým spôsobom sa dá znížiť množstvo škodlivín vo výfukových plynoch? 

6. Vyjadrite svoj názor na vplyv prevádzky motorového vozidla na životné 

prostredie. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte vizuálnu kontrolu stavu sacieho a výfukového systému. Zistenia 

zapíšte do tabuľky 

Sacie potrubie Výfukové potrubie 

  

2. Zistite predpísaný interval výmeny vzduchového filtra u konkrétneho vozidla. 

Vykonajte výmenu a postup zaznamenajte. 
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a) predpísaný interval je .........................................., tento údaj som zistil 

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

b) postup výmeny vzduchového filtra 

- ................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................. 

3. Vlnovec výfukového potrubia na vozidle je roztrhnutý, výfuk je hlučný a do 

vozidla sa dostávajú spaliny. Uveďte postup výmeny dielca 

- ................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................. 

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). 
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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  

   

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

4 Alternatívne pohony – elektromobily, automobily s hybridnými pohonmi 

          7 dní / 49 h 

Téma: 

4.1 Systém benzín a LPG       2 dní / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 1 – 2 / 7 

 

Ciele:  Vykonať kontrolu a opravu časti palivovej sústavy motora s LPG. 

1. Analyzovať postup krokov pri prestavbe vozidla na LPG pohon. 

2. Poznať konštrukčné časti alternatívnej palivovej sústavy.  

3. Vykonať kontrolu jednotlivých častí alternatívnej palivovej sústavy.  

Teoretické východiská: 

1. Čo je alternatívny pohon vozidiel? 

2. Vymenujte možnosti  a dôvody alternatívnych pohonov vozidiel. 

3. Čo označuje skratka LPG? 

4. Uveďte výhody a nevýhody vozidiel s pohonom na LPG. 

5. Zhodnoťte dopad prevádzky vozidiel s LPG pohonom na životné prostredie. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Doplňte chýbajúce údaje v postupu prestavby vozidla na LPG: 

 Povolenie na prestavbu vozidla vydáva ............................................................. 

 Majiteľ vozidla požiada o prestavbu .................................................................. 

 Oprávnené pracovisko do vozidla namontuje ...................... typ systému 

plynového zariadenia a odovzdá dokumentáciu: 

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

 OÚD zapíše prestavbu do ................................................................................... 

 Na vozidlo sa umiestni doplnkový schvaľovací ................................................. 
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2. Doplňte chýbajúce pomenovanie častí plynovej sústavy na nasledovnom obrázku 

 

Obrázok 58 Automobil s hybridným pohonom (www.autonaplyn.sk) 

3. Napíšte postu kontroly netesnosti splynovača, vzduchového filtra a nádrže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vykonajte kontrolu elektromagnetických ventilov a regulátora tlaku. 

a) zistené nedostatky.................................................................................... 

b) spôsob odstránenia nedostatkov .............................................................. 

http://www.autonaplyn.sk/
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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  

 

 

 

Tematický celok: 

Výsledná známka 

 

Podpis MOV 
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4 Alternatívny pohon – elektromobily, automobily s hybridnými pohonmi 

          7 dní / 49 h 

Téma: 

4.2 Systém benzín a CNG       1 deň / 7 h 

Poradové číslo učebného dňa:  3 / 7 

Ciele:   Vykonať kontrolu vozidla s pohonom benzín a CNG. 

1. Poznať konštrukčné časti alternatívnej palivovej sústavy. 

2. Vykonať kontrolu jednotlivých častí alternatívnej palivovej sústavy. 

Teoretické východiská: 

1. Čo je alternatívny pohon?  

2. Čo znamená skratka CNG? 

3. Aký je rozdiel medzi LPG a CNG? 

4. Aké sú konštrukčné rozdiely vo vozidle na plynový pohon? 

5. Dá sa dodatočne každé vozidlo prestaviť na plynový pohon? 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Doplňte názov vybraných komponentov v schéme pohonu benzín a CNG a priraďte 

ich na správne miesto v sústave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Obrázok 59  Schéma pohonu benzín a CNG (zdroj: www.auto5p.eu)   
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2. Vykonajte vizuálnu kontrolu a kontrolu tesnosti palivovej sústavy vozidla s  

pohonom benzín a CNG. Do tabuľky zapíšte čo ste skontrolovali a aké sú vaše 

zistenia 

Názov komponentu Zistený stav 

  

  

  

  

 

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). 
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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 Alternatívny pohon – elektromobily, automobily s hybridnými pohonmi 

          7 dní / 49 h 

Téma:  

4.3 Elektromobily        2 dni / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 4 – 5 / 7 

 

Ciele:  Vykonať diagnostiku elektromobilu.  

1. Vykonať diagnostiku elektromobilu. 

2. Vykonať výmenu   batérií. 

3. Vykonať vizuálnu kontrolu komponentov elektromobilu. 

Teoretické východiská: 

1. Charakterizujte konštrukčné rozdiely elektromobilu a automobilu so spaľovacím 

motorom. 

2. Vymenujte výhody a nevýhody elektromobilu. 

3. Uveďte možnosti doplnenia a uskladnenia paliva pre elektromobil. 

4. Uveďte zásady bezpečnosti pri práci s elektrickou energiou. 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte diagnostiku  elektromobilu a zistenia zapíšte 

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

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

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

2. Uveďte postup výmeny  batérií – trakčného akumulátora 

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

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

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

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

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



Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
  

 
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

127 

 

3. Vykonajte vizuálnu  kontrolu  stavu vedenia, zásuviek, ovládacích prvkov 

a konektorov. Zistenia zapíšte, analyzujte dôvod vzniku poruchy a navrhnite spôsob 

odstránenia  

 Zistený stav Príčina  Návrh  

Vedenie    

Zásuvky    

Konektory     

Ovládacie prvky    

 

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). 
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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 Alternatívny pohon – elektromobily, automobily s hybridnými pohonmi 

          7 dní / 49 h 

Téma:  

4.4 Hybridné pohony       2 dni / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 6 – 7 / 7 

 

Ciele: Poznať princíp činnosti a konštrukčné usporiadanie vozidiel s hybridným 

pohonom. 

1.  Poznať jednotlivé druhy hybridných pohonov na základe kombinácie pohonov 

s rôznymi zdrojmi energie. 

2.  Poznať alternatívy konštrukčného usporiadania hybridného pohonu v kombinácii 

elektromotor so spaľovacím motorom. 

Teoretické východiská: 

1. Charakterizujte konštrukčné odlišnosti hybridného pohonu od konvenčne 

poháňaných automobilov 

2. Uveďte výhody a nevýhody hybridného pohonu 

3. Popíšte princíp činnosti hybridného pohonu 

4. Zhodnoťte dopad prevádzky vozidla s hybridným pohonom na životné prostredie 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Priraďte názvy jednotlivých konštrukčných častí hybridného pohonu na elektromotor 

a kvapalné palivo 

 

□ benzínový motor 

□ elektrický motor 

□ batérie 

□ menič 

□ generátor
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2. Vykonajte pravidelnú údržbu stanovenú výrobcom na konkrétnom vozidle 

s hybridným pohonom na základe protokolu a vyhodnoťte výsledok prehliadky. 

(vypíšte protokol podľa konkrétneho typu vozidla) 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 60  Hybridný pohon (www.inforse.dk) 
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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  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Modul č.4 

Tematický celok: 

5. Elektrické zariadenia motorových vozidiel    21 dní / 147 h 

Téma: 

5.1 Akumulátor , BOZP      1deň / 7 h 

Poradové číslo učebného dňa: 1 / 21 

 

Ciele: Kontrola a údržba akumulátora.  

1. Vykonať meranie základných parametrov akumulátora. 

2. Vykonať diagnostiku a komplexnú údržbu akumulátora.  

3. Použiť náradie, pomôcky a meracie prístroje.  

Teoretické východiská: 

7. Vymenujte druhy akumulátorov. 

8. Charakterizujte princíp činnosti akumulátora.  

9. Popíšte hlavné zásady údržby akumulátorov. 

Postup nadobúdania zručnosti:  

1. Popíšte podľa nasledujúceho obrázka, z ktorých časti sa skladá olovený 

akumulátor a vysvetli jeho princíp (chemické reakcie): 

6..................................................... 

9.................................................... 

7.................................................... 

10................................................ 

8.................................................. 

11................................................ 

Obrázok 61  Bezúdržbový akumulátor(Z. Jan, 2013, str. 196) 
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2. Napíšte základné údaje (mimo rozmerov), ktoré sú potrebné pre výmenu 

akumulátora: 

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

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

3. Uveďte, akú batériu (výkonovo) by ste namontovali do vozidla Škoda Octavia 1,6 

(benzín, 75 KW) : ..................................................................................... 

 

4. Na pristavenom motorovom vozidle vykonajte pomocou osciloskopu základné 

meranie akumulátora a vyhodnoťte namerané hodnoty :  

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

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

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

 

5. Pomocou testera akumulátora vykonajte  záťažovú skúšku akumulátora a na 

základe týchto meraní vyhodnoťte stav akumulátora. Postup zaznamenajte: 

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

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

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

 

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). 
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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  

       

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

5. Elektrické zariadenia motorových vozidiel    21 dní / 147 h 

Téma: 

5.2 Alternátor a dynamo      5 dní / 35 h 

Poradové číslo učebného dňa: 2 – 4 / 21 

 

Ciele: Vykonať kontrolu a údržbu alternátora.  

1. Vykonať diagnostiku alternátora na skúšobnej stolici. 

2. Vykonať demontáž, diagnostiku jednotlivých častí a montáž alternátora. 

3. Vykonať údržbu a opravu alternátora z mechanickej a elektrickej stránky. 

4. Použiť náradie, pomôcky a meracie prístroje,  

Teoretické východiská: 

1. Vymenujte druhy alternátorov. 

2. Charakterizujte princíp činnosti alternátora. 

3. Vymenujte hlavné zásady údržby alternátora. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Usporiadajte do správneho poriadia jednotlivé diela alternátora (uveďte poradové 

čísla) 

 

 
 

    

      

Obrázok 62  Alternátor (htto://de.bosh-automotive.com) 

 

2. Na skúšobnej stolici (BANCHETO nasledujúci obrázok , prípadne iná.....................) 

vykonajte diagnostiku alternátora mimo vozidla a výsledok vyhodnoťte: 
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........................................................................................................................................

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

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

 

Obrázok 63  Zapojenie alternátora na skúšobnej stolici (foto autor) 

3. Vykonajte diagnostiku alternátora osciloskopom, zistené údaje zaznamenajte. Na 

základe porovnania so správnym priebehom  vyhodnoťte jeho stav. 

 

 

Obrázok 64  Správny priebeh napätia alternátor (R. Gscheidle, str. 416) 
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4. V prípade nefunkčného alternátora pomocou nasledujúcich obrázkov urči o akú 

poruchu sa jedná: ................................................................ 

 
Prieraz kladnej diódy                       Prieraz zápornej diódy                    Prerušenie budiacej diódy 

 

Obrázok 65  Poruchy diód I (R. Gscheidle, str. 416) 

 
        Prerušenie kladnej diódy       Prerušenie zápornej diódy      Prieraz budiacej diódy 

Obrázok 66 Poruchy diód II (R. Gscheidle, str. 416) 

 
       Porucha na vinutí fázy                    Súčasné pôsobenie viacerých porúch  Nelinearita diódy (po poškodení) 
 

Obrázok 67 Poruchy diód III (R. Gscheidle, str. 416) 

 

5. Vykonajte demontáž alternátora na jednotlivé diely a vykonajte kontrolu ich 

funkčnosti. Merací prístroj zapojte podľa nasledujúceho obrázku. 
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Obrázok 68 Kontrola izolačného odporu statora a rotora alternátora pomocou 

multimetra ( P. Štěrba, 2011, str. 60) 

Podľa zistených skutočností vykonajte údržbu, prípadnú opravu. Postup 

zaznamenajte: 

Údržba : 

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

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

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

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

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

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

Oprava : 

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

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

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

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

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

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

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

Po údržbe (oprave) vykonajte opätovnú skúšku na diagnostickej stolici, aj 

osciloskopom. 



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 

139 

 

                                                                                                                                                      

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: 

5. Elektrické zariadenia motorových vozidiel   21 dní / 147 h 

Téma: 

5.2 Alternátor a dynamo      5 dní / 35 h 

Poradové číslo učebného dňa: 5 – 6 / 21 

 

Ciele: Vykonať kontrolu a údržbu dynama.  

1. Popísať rozdiely medzi alternátorom a dynamom. 

2. Vykonať kontrolu a údržbu dynama. 

3. Použiť náradie, pomôcky a meracie prístroje . 

Teoretické východiská: 

1. Charakterizujte princíp činnosti dynama. 

2. Popíšte konštrukciu a  zapojenie dynama. 

3. Uveďte možné poruchy a ich príčiny u dynama. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Porovnaním popíšte rozdiely medzi dynamom a alternátorom. Vyhodnoťte výhody 

a nevýhody každého z nich : 

Alternátor Dynamo 

Popis Výhody  Popis Výhody 

    

Nevýhody Nevýhody 

  

 

2. Uveďte správne poradie demontáže dynama 

□ odstránime nečistoty štetcom a technickým benzínom  

□ stiahneme ložiská a remenicu sťahovačom 

□ zodvihneme uhlíky 

□ uvoľníme dynamo od motora ložiská vyčistíme a vyfúkame  
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□ skontrolujeme uhlíky, komutátor, vodiče - pripojenosť aj drážky  

□ zrakom skontrolujeme mechanické časti 
 

3. Pomenujte činnosť znázornenú na nasledovnom obrázku. 

 

Obrázok 69 

 

 

4. Vykonajte skúšku spínacích a menovitých otáčok dynama. Zistenia zaznamenajte a 

vyhodnoťte:  

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

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

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

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

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

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

5. Označte aký môže byť maximálny rozkmit napätia nabíjacej sústavy u motorového 

vozidla s RJ a čím sa meria : 

12 V ............................................................................. 

14 V ............................................................................. 

  1 V ............................................................................. 
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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: 

5. Elektrické zariadenia motorových vozidiel   21 dní / 147 h 

Téma: 

5.3 Regulátory, ochrana proti prepätiu    2 dni / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 7 – 8 / 21 

 

Ciele: Vykonať kontrolu, zapojenie a opravu regulátora. 

1. Vykonať diagnostiku regulátora.  

2. Vykonať nastavenie regulátora. 

3. Vykonať zapojenie regulátora do obvodu. 

4. Použiť náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Popíšte príčiny prepätia a spôsoby ochrany. 

2. Charakterizujte princíp činnosti regulátora. 

3. Vymenujte druhy regulátorov. 

4. Uveďte hlavné zásady údržby regulátora. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vykonajte diagnostiku technického stavu regulátora. Vaše zistenia zaznamenajte. 

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

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

2. Popíšte systém regulácie napätia a prúdu v nabíjacej sústave pri použití dynama: 

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

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

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

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

3. „Pri nabíjacej sústave s alternátorom stačí regulovať iba napätie“ – vyhodnoťte 

pravdivosť tohto výroku a Vaše rozhodnutie zdôvodnite: 
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........................................................................................................................................

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

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

4. Na základe praktického výkonu doplňte nasledujúce charakteristiky 

 Vibračný (cievkový)regulátor Polovodičový regulátor 

Princíp činnosti   

Použitie (príklad)   

Nastavenie hodnôt   

 

5. Na pristavenom motorovom vozidle je predpokladaná porucha v nabíjacej sústave - 

nefunkčný regulátor napätia. Kontrolným meraním overte poruchu, navrhnite 

spôsob opravy. Vykonajte opravu a následné kontrolné merania. Postup zaznamenajte 

vrátane použitého náradia a pomôcok: 

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

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

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

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

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

 

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). 
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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: 

5. Elektrické zariadenia motorových vozidiel    21 dní / 147 h 

Téma: 

5.4 Spúšťač         4 dni / 28 h 

Poradové číslo učebného dňa: 9 – 12 / 21 

 

Ciele: Vykonať kontrolu, zapojenie a údržbu spúšťača .  

1. Vykonať demontáž spúšťača z motorového vozidla . 

2. Vykonať diagnostiku spúšťača na skúšobnej stolici. 

3. Vykonať demontáž spúšťača na jednotlivé časti .  

4. Vykonať diagnostiku jednotlivých častí a montáž spúšťača. 

5. Vykonať montáž do motorového vozidla a zapojenie spúšťača  do obvodu. 

6. Použiť náradie, pomôcky a meracie prístroje. 

Teoretické východiská: 

1. Aký je význam a základné parametre spúšťača? 

2. Vymenujte základné časti spúšťača. 

3. Popíšte princíp činnosti spúšťača.  

4. Charakterizujte rôzne typy spúšťačov.  

5. Vymenujte základné požiadavky na spúšťač. 

6. Aké sú možné poruchy spúšťačov? 

7. Uveďte hlavné zásady údržby spúšťača. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Identifikujte druhy spúšťačov na obrázkoch 

 

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

Obrázok 70  Spúšťače (http://www.sostn.sk/) 
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2. Vykonajte skúšku spúšťača na skrat (zapojenie vykonajte podľa schémy). Postup 

a zistenia zaznamenajte a vyhodnoťte. 

 

Obrázok 71 Skúšobné zapojenie spúšťača s elektromagnetom (Rolf Gscheidle a kol.: 

Příručka pro automechanika, str. 583) 

3. Doplňte v nasledujúcej tabuľke jednotlivé časti spúšťača podľa nasledujúceho 

obrázku : 

 

4  46  

7  47  

13  47a  

18  47b  

19  47c  

35  47d  
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Obrázok 72 Spúšťač s vnútorným planétovým prevodom, (Z. Ján a kol., 2013, str.101) 

 

4. Na pristavenom motorovom vozidle nefunguje spúšťač. Pomocou meracích prístrojov 

(uveďte aké) vykonajte kontrolu obvodu spúšťača a na základe zistených údajov určite 

predpokladanú poruchu. Postup práce a výsledok zaznamenajte: 

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

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

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

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

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

5. Vykonajte demontáž spúšťača z motorového vozidla a jeho skúšku na diagnostickej 

stolici (nasledujúci obrázok). Postup práce a výsledok zaznamenajte: 

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

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

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

....  

Obrázok 73 Zapojenie spúšťača na skúšobnej stolici ( foto, autor) 

6. Vykonajte demontáž spúšťača na jednotlivé diely a urobte kontrolu ich funkčnosti. 

Merací prístroj zapojte podľa nasledujúceho obrázku. 

 

Obrázok 74 Kontrola izolačného odporu statorového a rotorového vinutia pomocou 

multimetra ( P. Štěrba, 2011, str. 57) 

Vyhodnoťte namerané hodnoty a rozhodnite, či pôjde o údržbu alebo opravu. Postup 

zaznamenajte a vaše rozhodnutie zdôvodnite: 

a/ údržba : 

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

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

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

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

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

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

b/ oprava : 

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

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

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

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

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

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

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

7. Vykonajte montáž spúšťača do motorového vozidla, zapojenie do obvodu a overenie 

funkčnosti. Vykonajte kontrolné meranie. Zaznamenajte základné kroky práce:    

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

8. Uveďte, čo je to dynamoštartér : 

 

 

Obrázok 75  Dynamoštartér (http://prima-engineering.indonetwork.co.id/) 
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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: 

5. Elektrické zariadenia motorových vozidiel    21 dní / 147 h 

Téma: 

5.5 Svetlomety, zdroje svetla      2 dni / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 13 – 14 / 21 

Ciele: Vykonať kontrolu,  zapojenie a údržbu  svetlometov a zdrojov svetla. 

1. Určiť jednotlivé druhy svetiel, svetelných zariadení a zdrojov svetla. 

2. Vykonať diagnostiku svetiel, svetelných zariadení a zdrojov svetla. 

3. Odstrániť poruchy v osvetľovacích obvodoch. 

4. Vykonať nastavenie svetlometov optickým prístrojom.  

5. Použiť náradie, pomôcky a meracie prístroje.  

Teoretické východiská: 

1. Vymenujte typy svetiel v MV.    

2. Aké sú základné predpisy súvisiace s osvetlením MV. 

3. Charakterizujte konštrukciu svetiel a svetlometov. 

4. Popíšte potrebu nastavovania svetlometov. 

5. Uveďte hlavné zásady údržby.  

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Zistite vizuálne vybrané veličiny nasledovných zdrojov svetla v motorových 

vozidlách 

Zdroj svetla 
Klasická 

žiarovka 

Halogénová 

žiarovka 
Výbojka LED 

Jas  (nt)     

Svetelný tok (lm)     

Farebná teplota (K)     

Príkon (W)     

Svetelná účinnosť (lm.m-2)     

Životnosť (hod.)     
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2. Doplňte údaje ( napätie a príkon ) u nasledovných žiaroviek 

   H1 .........................................................     H3 .....................................      

   H4...........................................................    H7 ..................................... 

 

3.  Aké parametre má žiarovka (uveďte príkon): 

 Smerové svetlo ..........................  Parkovacie (obrysové) svetlo ................................ 

Brzdové svetlo ............................ Hmlové svetlo predné ............................................ 

Diaľkové svetlo .......................... Hmlové svetlo zadné .............................................. 

Stretávacie svetlo ........................ Cúvacie svetlo ....................................................... 

Denné svetlo............................... 

  

4.   Identifikujte žiarovky na obrázkoch 

 

Obrázok 76 Žiarovky 

(foto autor) 

 

  

    

 

5. Aká žiarovka je použitá pri nasledovných ukážkach? (doplňte) 

.....................................    ....................................    ...................................... 
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Obrázok 77 

6. Pomenujte prístroj na obrázku a napíšte jeho využitie 

 

Obrázok 78 (foto autor) 

7. Vyhodnoťte pravdivosť zásad kontroly nastavenia svetlometov vozidla 

- vozidlo nemusí byť na rovinnej ploche súvisiacej s regloskopom  áno  nie 

- správne zaťaženie vozidla  (prevádzková hmotnosť)    áno  nie 

- pozdĺžna os vozidla a os optiky regloskopu nemusia byť nastavené rovnobežne 

 áno  nie 

- ak je vozidlo vybavené zariadením na reguláciu sklonu svetlometov, tak musí byť 

nastavená poloha zodpovedajúca stavu vozidla   áno  nie 
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8. Na vozidle ŠKODA OCTAVIA nesvietia brzdové a smerové svetlá. Vykonajte 

diagnostiku, navrhnite spôsob a vykonajte odstránenia poruchy. 

Príčina: 

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

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

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

Spôsob odstránenia : 

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

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

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

9. Na optickom prístroji vykonajte kontrolu nastavenia stretávacích svetlometov. 

Nastavenie porovnajte s hodnotami udávanými výrobcom. Napíšte postup: 

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

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

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

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

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). 
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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: 

5. Elektrické zariadenia motorových vozidiel   21 dní / 147 h 

Téma: 

5.6 Inštalácia a odrušenie MV      2 dni / 14 h 

Poradové číslo učebného dňa: 15 – 16 / 21 

 

Ciele: Vykonať kontrolu,  zapojenie a údržbu  inštalácie a odrušenia. 

1. Vykonať diagnostiku jednotlivých obvodov a ich častí. 

2. Vykonať kontrolu istenia obvodov. 

3. Identifikovať zdroje rušenia. 

4. Určiť odrušenie jednotlivých skupín na vozidle. 

5. Použiť náradie, pomôcky a meracie prístroje.   

Teoretické východiská: 

1. Popíšte  štruktúru elektrického rozvodu a jeho základné časti. 

2. Uveďte hlavné zásady údržby elektrického rozvodu. 

3. Charakterizujte rušenie MV. 

4. Popíšte metódy merania rušivého vyžarovania. 

5. Vymenujte odrušovacie prostriedky. 

Postup nadobúdania zručnosti:  

1. Identifikujte čo je na nasledovnom obrázku a uveďte ich možnosti využitia 

 

Obrázok 79 

2. Čo je multiplexný rozvod? 
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......................................................................................................................................

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

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

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

3. Na cvičnom vozidle  vykonajte  kompletnú sériovú diagnostiku. Zamerajte sa na 

kontrolu jednotlivých obvodov a ich častí. Zistené poruchy v obvode  prekontrolujte 

jednotlivo (v prípade potreby použite aj paralelnú diagnostiku). Zistenú poruchu 

zaznamenajte a navrhnite spôsob odstránenia: 

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

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

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

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

4. Na pristavenom motorovom vozidle je pozorované rušenie rádia počas jazdy. 

Vykonajte diagnostiku za účelom zistenia príčiny, navrhnite a vykonajte systém 

opravy. Postup stručne zaznamenajte: 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Do nasledujúcej tabuľky doplňte chýbajúce číslice a názvy zdrojov rušenia MV 

podľa obrázka, ktorý je pod tabuľkou: 

1   sviečky 

 Regulátor napätia 8  

3  9  
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4  10  

 Ventilátor chladiča  Indikačné prístroje s trvalým 

napájaním 6  

 

 

Obrázok 80 Oblasti rušenia MV, (Z. Ján a kol., 2013, str.158) 

 

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). 
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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: 

5 Elektrické zariadenia motorových vozidiel   21 dní / 147 h 

Téma: 

5.7 Zapaľovanie, zapaľovacie sviečky    4 dni / 28 h 

Poradové číslo učebného dňa: 17 – 18 / 21 

 

Ciele: Vykonať údržbu a opravy zapaľovania. 

1. Určiť jednotlivé druhy zapaľovania. 

2. Vykonať zapojenie batériového zapaľovania. 

3. Vykonať demontáž, diagnostiku, montáž zapaľovacích sviečok. 

Teoretické východiská: 

1. Popíšte  jednotlivé druhy zapaľovania. 

2. Popíšte konštrukciu zapaľovacích sviečok. 

3. Vymenujte hlavné časti zapaľovania. 

4. Popíšte možné poruchy zapaľovacej sústavy. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Na pristavenom cvičnom motorovom vozidle vyhľadajte jednotlivé časti batériového 

zapaľovania. Vykonajte kontrolné merania a kontrolu správneho nastavenia 

(diagnostiku) batériového zapaľovania. Postup a namerané údaje stručne 

zaznamenajte: 

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

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

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

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

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

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

2. Diagnostikou sme zistili poruchu skratu kondenzátora na prerušovači. Popíšte 

prejavovanie poruchy, postup zistenia a odstránenie poruchy:  
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......................................................................................................................................

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

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

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

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

3. Na pristavenom motorovom vozidle zistite o aký druh zapaľovania ide. Vysvetlite 

systém diagnostiky zapaľovania, zisťovania a odstraňovania porúch. Postup 

a zistené údaje stručne zaznamenajte :  

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

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

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

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

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

4. Na pristavenom (cvičnom) motorovom vozidle vykonajte diagnostiku zapaľovacích 

sviečok. Následne vykonajte demontáž zapaľovacích sviečok, vizuálnu kontrolu ich  

funkcie, prípadne spaľovacieho priestoru. Vyhodnoťte ich stav a podľa potreby ich 

vymeňte. Navrhnite náhradu od iného výrobcu. Svoje zistenia a návrhy 

zaznamenajte: 

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

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

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

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

 

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). 
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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  

    

 

 

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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Tematický celok: 

5 Elektrické zariadenia motorových vozidiel    21 dní / 147 h 

Téma: 

5.7 Zapaľovanie, zapaľovacie sviečky     4 dni / 28 h 

Poradové číslo učebného dňa: 19 – 20 / 21 

 

Ciele: Vykonať údržbu a opravy elektronického zapaľovania. 

1. Vykonať diagnostiku elektronického zapaľovania. 

2. Diagnostikovať vstupné a výstupné veličiny elektronického zapaľovania. 

3. Vykonať demontáž, diagnostiku, montáž zapaľovacích sviečok. 

Teoretické východiská: 

1. Popíšte  jednotlivé druhy zapaľovania. 

2. Vymenujte výhody elektronického zapaľovania. 

3. Charakterizujte vstupné a výstupné veličiny elektronického zapaľovania. 

4. Akú úlohu má riadiaca jednotka zapaľovania? 

5. Popíšte možné poruchy zapaľovania. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Pomocou nasledujúcej schémy identifikujte vo vozidle jednotlivé komponenty 

elektronického zapaľovacieho systému 

 

Obrázok 81 Elektronické zapaľovanie, (Z. Ján a kol., 2013, str. 49) 
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1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

2. Zistite, akú úlohu vykonáva bezkontaktný snímač otáčok u elektronického 

zapaľovania (EZ) a z ktorých ďalších snímačov sú potrebné údaje pre EZ. 

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

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

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

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

3. Identifikujte schémy cievok a uveďte aký je rozdiel medzi nimi 

 

 

  

   

 

Obrázok 82 Cievky 

(sospolytechnickapd.edupage.org/files/Elektronicke_zapalovanie.ppt) 

 

4. Na pristavenom (cvičnom) motorovom vozidla vykonajte diagnostiku zapaľovacej 

sústavy pomocou sériovej diagnostiky (v prípade potreby použite aj paralelnú 

diagnostiku). Zistené údaje a návrh odstránenia zistenej poruchy zaznamenajte : 
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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: 

5. Elektrické zariadenia motorových vozidiel   21 dní / 147 h 

Téma: 

5.8 Ostatné elektrické zariadenia     1 deň / 7 h 

Poradové číslo učebného dňa: 21 / 21 

 

Ciele:  Určiť ostatné elektrické zariadenia.  

1. Identifikovať ostatné elektrické zariadenia na základe schémy. 

2. Vyhľadať vo vozidla ostatné elektrické zariadenia. 

3. Vykonať diagnostiku nájdených zariadení. 

Teoretické východiská:  

1. Vysvetlite jednotlivé ostatné elektrické zariadenia 

2. Uveďte ďalšie ostatné elektrické zariadenia používané v MV  

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Doplňte do tabuľky chýbajúce čísla a názvy ostatných elektrických zariadení MV 

podľa nasledujúceho obrázka : 

2.  Palubné prístroje 5  

2   zabezpečovacie zariadenie 

3  7  

 Centrálne zamykanie  GPS 

 

 



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 

168 

 

 

Obrázok 83 Ostatné elektrické zariadenia MV (obr. autor ) 

 

2. Na pristavenom (cvičnom) vozidle vyhľadajte jednotlivé zariadenia a vykonajte 

diagnostiku týchto zariadení : 

Značka a typ vozidla : ................................................................................................ 

Nájdené zariadenia : 

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

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

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

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

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

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

Možnosť diagnostiky (komunikácie testera s RJ) : 

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

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

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

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

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

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

   

    

 

  

Podpis MOV 

 

Výsledná známka 
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6 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. 

  



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 

171 

 

Kritériá hodnotenia a klasifikácia pre príslušný ročník štúdia 

Známka 
Kritériá hodnotenia 

Žiak: 

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. 
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 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. 

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. 
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 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. 

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. 

Tabuľky hodnotenia a klasifikácie žiaka za príslušné obdobie realizácie  jednotlivých 

modulov.   



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 

174 

 

Celkové hodnotenie žiaka za obdobie: .............................................................................. 

Hodnotenie MOV 

slovne 
známka 

podpis MOV 

 

 

 

 

 

Sebahodnotenie žiaka (slovne) 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie žiaka za obdobie: .............................................................................. 

Hodnotenie MOV 

slovne 
známka 

podpis MOV 

 

 

 

 

 

Sebahodnotenie žiaka (slovne) 

 

 

 

  



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 

175 

 

 

Celkové hodnotenie žiaka za obdobie: .............................................................................. 

Hodnotenie MOV 

slovne 
známka 

podpis MOV 

 

 

 

 

 

Sebahodnotenie žiaka (slovne) 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie žiaka za obdobie: .............................................................................. 

Hodnotenie MOV 

slovne 
známka 

podpis MOV 

 

 

 

 

 

Sebahodnotenie žiaka (slovne) 

 

 

 

  



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 

176 

 

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. 

Informácie o projekte: 

Priradenie projektu k programovej štruktúre 

Operačný program: OP vzdelávanie 

Prijímateľ: 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Opatrenie: 

 

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na 

modernú 

Názov projektu: 

 

Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

cieľ Konvergencia 

Kód ITMS projektu: 26110130548 



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 

177 

 

 

POUŽITÁ LITERATÚRA 

1. Z. Jan a kol., Elektrotechnika I., Avid, s.r.o., Brno 2013 

2. R. Gscheidle a kol., Tabulky pro automechaniky, Europa – Sobotáles cz., Praha 

2009 

3. P. Štěrba a kol., Automobily 8, Avid, s.r.o., Brno 2011 

4. Z. Jan a kol., Elektrotechnika II., Avid, s.r.o., Brno 2013 

5. Z. Jan, B. Ždánský, Automobily 4, Avid, s.r.o., Brno 2008 

 

Internetové zdroje 

1. http://www.oskole.sk/?id_cat=7&clanok=16278 

2. www.autoopravy.eu 

3. http://www.tirshop.sk/www-webareal-sk-tirshop/eshop/39-1-DAF/163-3-

SPOJKOVA-SADA 

4. http://www.automanta.sk/category.php?id_category=147 

5. http://skoda.autok.sk/lo9773-spojkove-lozisko-starline-p-6067.html 

6. http://www.autodiely-eshop.sk/autodiel/446/Pomocny-spojkovy-

valec/?menu=3286 

7. http://mladymechanik.webnode.sk/okruhy/spojky/ 

8. http://www.stroje-naradie.sk/nove/stroje_katalog/252/9761552.jpg 

9. http://www.gabiracing.sk/new/public/timy_mce/uploaded/predaj/StPrevod.jpg 

10. http://www.autorubik.sk/wp-

content/uploads/2014/02/kuzelove_celne_sukolesie.jpg 

11. http://www.blogcdn.com/ca.autoblog.com/media/2011/03/awd-v-4wd630.jpg 

12. http://m1.aimg.sk/inzercie/ab_img1_15717372_auto-nahradne-diely-opel-zafira-

vnutorny-homokineticky-klb.jpg 

13. http://www.kardanka.cz/fotografie/max/kriz-kardanu-23-8x61-3-20570-0.jpg 

14. http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=588 

15. http://www.countrycross.sk/store/upload/149479-250px-Casovanie4T.png 

16. http://www.bxclub.cz/  

http://www.countrycross.sk/store/upload/149479-250px-Casovanie4T.png
http://www.bxclub.cz/


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 

178 

 

17. http://www.mazur-inf.com 

18. http://shop.najautoshop.eu 

19. http://www.bxclub.cz 

20. http://www.homola.sk 

21. http://www.independentmoto.sk 

22. http://www.nd-skoda-volkswagen.cz 

23. http://kotamuda.humlak.cz 

24. http://www.skoda-diely.sk/ 

25. http://sk.wikipedia.org/wiki/Rozvod_OHC  55 

26. www.autoelektrika.cz 

27. http://www.elektrotechnikazssrk.estranky.sk 

28. http://www.autoelektrika.cz/clanky/alternatory-a-nahradni-dily 

29. http://www.sostn.sk 

30. http://prima-engineering.indonetwork.co.id.htm 

31. http://www.autorubik.sk 

32. http://spspo.edupage.org 

33. www.sospolytechnickapd.edupage.org 

34. http://de.bosch-

automotive.com/en/parts/parts_and_accessories/motor_and_sytems/starters_altern

ators_1/spare_parts_for_alternators/spare_parts_for_alternators_1 

35. http://www.promaprint.sk 

36. http://www.oskole.sk/?id_cat=7&clanok=16278 

37. http://cs.wikipedia.org/wiki/Diferenci%C3%A1l_(mechanika) 

38. http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casovanie_rozvodu 

39. http://sk.wikipedia.org 

40. htto://de.bosh-automotive.com 

41. http://www.sostn.sk 

42. sospolytechnickapd.edupage.org/files/Elektronicke_zapalovanie.ppt 

43. http://prima-engineering.indonetwork.co.id/ 

 

http://www.mazur-inf.com/
http://shop.najautoshop.eu/
http://www.bxclub.cz/
http://www.homola.sk/
http://www.independentmoto.sk/
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/
http://kotamuda.humlak.cz/
http://www.skoda-diely.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rozvod_OHC%20%2055
http://www.elektrotechnikazssrk.estranky.sk/
http://www.sostn.sk/
http://prima-engineering.indonetwork.co.id.htm/
http://www.autorubik.sk/
http://spspo.edupage.org/
http://www.sospolytechnickapd.edupage.org/
http://de.bosch-automotive.com/en/parts/parts_and_accessories/motor_and_sytems/starters_alternators_1/spare_parts_for_alternators/spare_parts_for_alternators_1
http://de.bosch-automotive.com/en/parts/parts_and_accessories/motor_and_sytems/starters_alternators_1/spare_parts_for_alternators/spare_parts_for_alternators_1
http://de.bosch-automotive.com/en/parts/parts_and_accessories/motor_and_sytems/starters_alternators_1/spare_parts_for_alternators/spare_parts_for_alternators_1
http://www.promaprint.sk/
http://www.oskole.sk/?id_cat=7&clanok=16278
http://sk.wikipedia.org/
http://www.sostn.sk/


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 

179 

 

ZOZNAM OBRÁZKOV 

Obrázok 1 Bezpečnostné označenia (http://www.promaprint.sk/) .................................... 8 

Obrázok 2 Dýchanie z úst do úst (http://www.oskole.sk/?id_cat=7&clanok=16278) ..... 8 

Obrázok 3 Štítok z vozidla (foto autor) ........................................................................... 12 

Obrázok 4 Údaje o pneumatike (foto autor) ................................................................... 13 

Obrázok 5 Pedále ovládača prezúvačky pneumatík (foto autor) .................................... 13 

Obrázok 6 Pružiaca jednotka (foto autor) ...................................................................... 16 

Obrázok 7 Výmena tlmiča (foto autor) ........................................................................... 19 

Obrázok 8 Ručná brzda  (foto autor) .............................................................................. 23 

Obrázok 9 Riadenie  (foto autor) .................................................................................... 31 

Obrázok 10 Pomôcky pri geometrii (foto autor) ............................................................. 33 

Obrázok 11 Geometria vozidla – údaje (foto autor) ....................................................... 34 

Obrázok 12 časť spojky (foto autor) ............................................................................... 40 

Obrázok 13 časť spojky (foto autor) ............................................................................... 40 

Obrázok 14 časť spojky (foto autor) ............................................................................... 40 

Obrázok 15 časť spojky (foto autor) ............................................................................... 40 

Obrázok 16 ...................................................................................................................... 43 

Obrázok 17 ...................................................................................................................... 46 

Obrázok 18 (foto autor) .................................................................................................. 54 

Obrázok 19  Diferenciál .................................................................................................. 58 

Obrázok 20  Diferenciály (foto autor) ............................................................................ 59 

Obrázok 21 Pohon všetkých kolies .................................................................................. 61 

Obrázok 22  Druh kĺbu (katalóg náhradných dielov) ..................................................... 65 

Obrázok 23 homokinematický kĺb (foto autor)................................................................ 65 

Obrázok 24  Časovanie ventilového rozvodu .................................................................. 68 

Obrázok 25 motor ........................................................................................................... 69 

Obrázok 26 motor ........................................................................................................... 69 

Obrázok 27 ...................................................................................................................... 69 

Obrázok 28 vačková hriadeľ (foto autor) ....................................................................... 72 

Obrázok 29 vačková hriadeľ (foto autor) ....................................................................... 72 

file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520479
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520481
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520483
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520484
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520485
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520494
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520495
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520496
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520497
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520498


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 

180 

 

Obrázok 30 vačková hriadeľ (foto autor) ....................................................................... 72 

Obrázok 31 kľuková hriadeľ (foto autor) ........................................................................ 76 

Obrázok 32 kľuková hriadeľ (foto autor) ........................................................................ 76 

Obrázok 33 kľuková hriadeľ (foto autor) ........................................................................ 76 

Obrázok 34 ojnica s piestom ........................................................................................... 77 

Obrázok 35 ojnica s piestom ........................................................................................... 77 

Obrázok 36 ojnica s piestom ........................................................................................... 77 

Obrázok 37 Piest ............................................................................................................. 80 

Obrázok 38 časti piestu ................................................................................................... 80 

Obrázok 39 ...................................................................................................................... 81 

Obrázok 40 (foto autor) .................................................................................................. 81 

Obrázok 41 (foto autor) .................................................................................................. 84 

Obrázok 42 (foto autor) .................................................................................................. 84 

Obrázok 43  (Freiwald: Diagnostika a opravy automobilov I, str. 268) ........................ 87 

Obrázok 44 (foto autor) .................................................................................................. 87 

Obrázok 45 (foto autor) .................................................................................................. 89 

Obrázok 46 časť z motora (foto autor) ........................................................................... 90 

Obrázok 47 ...................................................................................................................... 93 

Obrázok 48 ...................................................................................................................... 96 

Obrázok 49 ...................................................................................................................... 99 

Obrázok 50 piest (foto autor) ........................................................................................ 102 

Obrázok 51 piest (foto autor) ........................................................................................ 102 

Obrázok 52 piest (foto autor) ........................................................................................ 102 

Obrázok 53 piest (foto autor) ........................................................................................ 102 

Obrázok 54  Piestne krúžky ........................................................................................... 103 

Obrázok 55  Rozvodový mechanizmus .......................................................................... 109 

Obrázok56 (foto autor) ................................................................................................. 115 

Obrázok 57 (foto autor) ................................................................................................ 116 

Obrázok 58 Automobil s hybridným pohonom (www.autonaplyn.sk) ........................... 121 

Obrázok 59  Schéma pohonu benzín a CNG ................................................................. 123 

file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520512
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520513
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520516
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520517
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520518
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520521
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520522
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520523
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520525
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520527
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520532
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520533
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520534
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520535
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520537


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 

181 

 

Obrázok 60  Hybridný pohon (www.inforse.dk) ........................................................... 130 

Obrázok 61  Bezúdržbový akumulátor(Z. Jan, 2013, str. 196) ..................................... 132 

Obrázok 62  Alternátor (htto://de.bosh-automotive.com) ............................................. 135 

Obrázok 63  Zapojenie alternátora na skúšobnej stolici (foto autor) ........................... 136 

Obrázok 64  Správny priebeh napätia alternátor (R. Gscheidle, str. 416) ................... 136 

Obrázok 65  Poruchy diód I (R. Gscheidle, str. 416) .................................................... 137 

Obrázok 66 Poruchy diód II (R. Gscheidle, str. 416) ................................................... 137 

Obrázok 67 Poruchy diód III (R. Gscheidle, str. 416) .................................................. 137 

Obrázok 68 Kontrola izolačného odporu statora a rotora alternátora pomocou 

multimetra ( P. Štěrba, 2011, str. 60) ........................................................................... 138 

Obrázok 69 .................................................................................................................... 141 

Obrázok 70  Spúšťače (http://www.sostn.sk/) ............................................................... 146 

Obrázok 71 Skúšobné zapojenie spúšťača s elektromagnetom (Rolf Gscheidle a kol.: 

Příručka pro automechanika, str. 583) ......................................................................... 147 

Obrázok 72 Spúšťač s vnútorným planétovým prevodom, (Z. Ján a kol., 2013, str.101)

 ....................................................................................................................................... 148 

Obrázok 73 Zapojenie spúšťača na skúšobnej stolici ( foto, autor).............................. 149 

Obrázok 74 Kontrola izolačného odporu statorového a rotorového vinutia pomocou 

multimetra ( P. Štěrba, 2011, str. 57) ........................................................................... 149 

Obrázok 75  Dynamoštartér (http://prima-engineering.indonetwork.co.id/) ............... 150 

Obrázok 76 Žiarovky ..................................................................................................... 153 

Obrázok 77 .................................................................................................................... 154 

Obrázok 78 (foto autor) ................................................................................................ 154 

Obrázok 79 .................................................................................................................... 157 

Obrázok 80 Oblasti rušenia MV, (Z. Ján a kol., 2013, str.158) .................................... 159 

Obrázok 81 Elektronické zapaľovanie, (Z. Ján a kol., 2013, str. 49) ........................... 164 

Obrázok 82 Cievky ........................................................................................................ 165 

Obrázok 83 Ostatné elektrické zariadenia MV (obr. autor ) ........................................ 168 

  

file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520538
file:///E:/2495%20K%20Autotronik%20PZ%20po%20recenzii.docx%23_Toc411520539


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 

182 

 

 

VYSVETLENIE POJMOV – ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV 

Skratky: 

MOV –  majster odbornej výchovy 

SAE –   Označenie pre Society of Automotive Engineers, ktorej normy sa  

  používajú na označenie viskozity oleja 

BOZP –  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

HÚ –   horná úvrať 

DÚ –   dolná úvrať 

OHV –  Overhead Valve – rozvod s visunutými ventilmi v hlave valcov 

OHC –  Overhead Camshaft – rozvod s visunutými ventilmi v hlave valcov  

  a vačkovým hriadeľom na hlave valcov 

DOHC –  Double Overhead Camshaft – anglická skratka pre ventilový rozvod  

  pomocou dvoch vačkových hriadeľov v hlave valcov 

LPG –   Loquefied Petroleum Gas – bežne používaný plyn do motorových  

  vozidiel 

CNG –  Compressed Natural Gas – stlačený zemný plyn používaná ako  

  náhrada paliva 

RJ –   riadiaca jednotka 

MV –   motorové vozidlo 

EZ –   elektronické zapaľovanie 

 


