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1. Výkon, práca, zákony využívané v elektrotechnike (práca, výkon, príkon, účinnosť, mäk-

ký a tvrdý zdroj, stav naprázdno, nakrátko, Ohmov zákon, Kirchhoffove zákony, metóda 
slučkových prúdov). 

2. Pasívne elektronické prvky (rezistory, kondenzátory, cievky, transformátory, termistory, 
varistory, fotocitlivé súčiastky). 

3. Vlastné a nevlastné polovodiče, priechod PN (fyzikálna podstata polovodičov, vlastné 
a nevlastné polovodiče, PN priechod). 

4. Polovodičové diódy (vlastnosti polovodičových diód, voltampérova charakteristika diód, 
druhy diód a ich použitie). 

5. Aktívne elektronické prvky – tranzistory a polovodičové spínacie súčiastky (rozdelenie 
tranzistorov, bipolárny tranzistor – charakteristiky, h-parametre tranzistora, spôsoby zapoje-
nia, teplotná stabilizácia pracovného bodu, druhy a činnosť unipolárnych tranzistorov, spô-
soby zapojenia, polovodičové spínacie súčiastky). 

6. Tranzistorové zosilňovače (základné parametre zosilňovačov, rozdelenie zosilňovačov,  
zosilňovač s bipolárnym tranzistorom, stabilizačné obvody, spätná väzba v tranzistorových 
obvodoch, spôsoby zapojenia zosilňovačov, výkonové zosilňovače,  operačné zosilňovače). 

7. Generátory, oscilátory, multivibrátory (oscilátory,  podmienky pre vznik harmonických 
kmitov, LC oscilátory, RC oscilátory, astabilný multivibrátor, bistabilný multivibrátor, mo-
nostabilný multivibrátor). 

8. Usmerňovače a filtre pre sieťové napájacie zdroje (jednocestné usmerňovače, dvojcestné 
usmerňovače, filter LC, filter RC, aktívny filter ). 

9. Koncepcie  sieťových jednosmerných napájacích zdrojov (druhy sieťových napájacích 
zdrojov, spôsoby stabilizácie napätia, tranzistorový stabilizátor napätia, impulzné zdroje). 

10. Logické obvody (základné kombinačné logické obvody, spôsoby zápisu logických funkcií, 
Booleova algebra ). 



11. Kombinačné logické obvody (charakteristika KLO, syntéza a analýza KLO, definícia a ná-
vrh jednobitovej sčítačky, definícia a funkcia multiplexora, demultiplexora). 

12. Predpisy a normy pre zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pri práci s el. zariadeniami. 
Spôsoby ochrany pred úrazmi. Vyhláška č.508)2009Z.z, odborná spôsobilosť pre prácu na 
EZ (označovanie technických noriem, základné pojmy v BOZP, triedy ochrany elektrických 
zariadení, druhy rozvodných sietí, ochrany pred elektrickým prúdom, ochrana prúdovým 
chráničom). 

13. Elektrické prístroje ( spájacie prístroje, spínače, stykače, ističe, stmievače osvetlenia,  po-
istky, bleskoistky, elektrické prístroje vn a vvn, rozvádzače). 

14. Analógové modulácie (charakteristika  a rozdelenie modulácií, frekvenčné spektrum modu-
lácií, využitie modulácií, modulátory, demodulátory). 

15. Impulzné modulácie ( rozdelenie modulácií, charakteristika PAM, PCM- vzorkovanie, 
kvantovanie,  kódovanie, Shannon- Kotelnikovov  vzorec, vzorkovacia frekvencia, význam 
a využitie impulzných modulácií). 

16. Sekvenčné logické obvody, polovodičové pamäte (charakteristika SLO, druhy preklápa-
cích obvodov, charakteristika pamätí -  vybavovacia doba, kapacita pamätí, rozdelenie polo-
vodičových pamätí, funkcia pamäti FAMOS, asociatívna pamäť). 

17. Rozhlasový prenosový reťazec  (vlnová dĺžka, frekvencia, vznik a  šírenie elektromagne-
tických vĺn, delenie elektromagnetických vĺn,  rozhlasový vysielač – bloková schéma, zmie-
šavač, delenie prijímačov, rozhlasový prijímač- vlastnosti, bloková schéma prijímača, zá-
kladné úlohy prijímača, regulačné obvody ). 

18. Mobilné siete (všeobecné poznatky o mobilnej komunikácií, bunkové mobilné telefónne 
siete, členenie bunkovej siete, delenie buniek ,metódy viacnásobného prístupu, digitálne 
bunkové systémy). 

19. Zostava osobného počítača (PC) (charakteristika, zostava, popis základnej dosky počítača, 
mikroprocesory pre PC, zvyšovanie výkonnosti mikroprocesorov, pamäte, zbernice, archi-
tektúry, štandardné rozhrania, grafické adaptéry a zobrazovacie jednotky, polohovacie zaria-
denia, tlačiarne, pevné disky, CD a DVD, operačné systémy pre PC,). 

20. Počítačové siete  (vývoj počítačových sietí, rozdelenie počítačových sietí, sieť internet, 
URL  adresa,  prenosová rýchlosť, topológia sietí, hardvérové vybavenie sietí, prenos správ 
– packet, služby počítačových sietí). 

21. Spojovacie systémy (prenosový reťazec, základné podmienky prenosu, vlastnosti spojova-
cieho systému, charakteristika spojovacích systémov, vývoj spojovacích systémov, rozdele-
nie digitálnych spojovacích polí, typy sietí, telefónne zaťaženie, číslovanie v sieťach). 

22. Výroba elektrickej energie a rozvod elektrickej energie ( konvenčné a nekonvenčné 
zdroje energie, druhy elektrární, elektrické rozvody, elektrické stanice, elektrické rozvody 
a vedenia ). 



23. Elektrické teplo a elektrické svetlo elektrické zdroje tepla, vykurovacie telesá, zváranie el. 
prúdom, elektrické pece, elektrické prečerpávanie tepla, fyzikálne základy svetla, elektrické 
svetelné zdroje, svietidlá). 

24. Aplikačné programové vybavenie – textové procesory (tvorba tabuliek, práca s tabuľkou, 
editor rovníc -  tvorba vzorcov, hromadná korešpondencia). 

25. Aplikačné programové vybavenie – tabuľkové procesory ( výpočty a tvorba vzorcov, ad-
resovanie, využitie Excelu v elektrotechnike, zobrazovanie grafických výsledkov). 

26. Aplikačné programové vybavenie – databázové systémy ( popis prostredia Access, spra-
covanie údajov v tabuľke, dopyty – vyhľadávanie údajov, výpočty z údajov, agregačné fun-
kcie vo výpočtoch, zostava). 

27. Programovací jazyk C++ ( charakteristika jazyka, funkcie pre vstup a výstup, priraďovací 
príkaz, príkaz vetvenia, cyklu, práca so súbormi, jednorozmerné polia). 

28. Tvorba www stránok  (pojem www, štruktúra www stránky, základné značky pre tvorbu 
www stránok  v jazyku HTML, formátovanie objektov stránok, odkazy, využitie kaskádo-
vých štýlov pre formátovanie) .  

29. Grafický návrhový systém ( popis prostredia editora schém, editora dosky plošných spojov 
programu  Eagle, postup pri vytváraní schémy, rozpisky a dosky plošných spojov). 

30. Simulačný program Multisim (meranie jednosmerných a striedavých elektrických veličín, 
meranie výkonu, zobrazovanie striedavých veličín na osciloskope, simulácia číslicových 
logických obvodov). 


