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11. Manažérske zhrnutie:  krátka anotácia, kľúčové slová  

Označovanie vodičov, ochranný vodič, neutrálny vodič, vodič PEN, označovanie káblov, 

rozvodné siete 

 

 

Téma stretnutia : Príprava otvorenej vyučovacej hodiny prax 

                  

Otvorená hodina bola zameraná na zapájanie zásuvky v rozvodnej sieti TN-C, TN-S. Rozlišovanie 

vodičov v elektrických inštaláciách, ich identifikácia farbami alebo číslami má zásadný význam 

hlavne pri montáži a údržbe z dôvodov požadovanej bezpečnosti pracovníkov pracujúcich na 

elektrických zariadeniach. Označovaním vodičov farbami alebo číslicami sa zaoberá norma STNEN 

60446: 7/2002 a STN 34 7411: 2003 

  Vyučovacie metódy patria medzi základné kategórie školskej didaktiky. Metóda sa dá jednoducho 

opísať ako cesta k cieľu.  

 

 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


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

 

Označovanie vodičov a káblov, zapájanie zásuvky v rozvodnej sieti TN-C, TN-S.  

Pre izolované fázové vodiče striedavých systémov sú určené farby čierna, hnedá a šedá. Jednotlivé 

fázy sa označia priečnymi čiernymi pruhmi (fáza Ll jeden pruh, fáza L2 dva pruhy a fáza L3 tri 

pruhy). 

Označovanie krajných vodičov v jednosmerných sieťach 

Krajné vodiče v jednosmerných sieťach (izolované aj holé) sa označujú zhodne: 

Krajný vodič kladného pólu (L+) tmavočervenou farbou.  

Krajný vodič záporného pólu (L-) tmavomodrou farbou. 

Označovanie neutrálnych vodičov 

Neutrálne izolované vodiče v striedavých sieťach (N) sa označujú svetlomodrou farbou. 

Neutrálne holé vodiče musia byť v každom prístupnom poli alebo sekcii označené 

svetlomodrým pruhom šírky 15 až 100 mm alebo označené svetlomodrou farbou po celej 

dĺžke. Svetlomodrá farba nesmie byť použitá na označenie žiadneho iného vodiča, ktorý 

by bolo možné so svetlomodrým zameniť. 

Ochranný vodič 

Ochranné izolované vodiče (PE) sa označujú výhradne dvojfarebnou kombináciou 

zelená/žltá. Ochranné holé vodiče musia byť označené zeleno/žltou farbou buď po celej 

dĺžke, alebo každej jednotke, alebo sekcii, alebo v každej prístupnej polohe. Tam, kde je 

ochranný vodič ľahko rozlíšiteľný podľa svojho tvaru, konštrukcie alebo polohy 

(napríklad koncentrické vodiče), nie je farebné označenie po celej dĺžke potrebné, avšak 

konce alebo prístupné polohy by mali byť zreteľne označené buď: 

• grafickou značkou , alebo 

• kombináciou farieb zelená/žltá, alebo 

• písmenami PE. 

Vodič PEN 

Kombinované (po starom nulovacie) vodiče sa po celej dĺžke označujú kombináciou 

farieb zelená/žltá a naviac na zakončeniach označením modrým pruhom. 

Názvy rozvodných sieti 

sieť TN - C, v ktorej funkcia neutrálneho a ochranného vodiča sú v celej sieti zlúčené do jedného 

kombinovaného vodiča (PEN) 

sieť TN - S, v ktorej ochranný (PE) a neutrálny vodič (N) sú dva samostatné vodiče. 



 
 

 

Skupinové vyučovacie metódy sú moderné, na žiaka orientované vyučovacie metódy, ktoré formou 

vzájomnej kooperácie v  skupinách využívajú všetky známe pozitíva aktívnej práce žiakov v triede. 

Skupinové vyučovanie je vyučovacia metóda, ktorá môže mať veľa alternatív. Ale nezávislé od toho 

(aby výučba touto vyučovacou metódou bola efektívna), musia existovať niektoré jeho 

charakteristiky: 

• osvojovanie nového učiva,  

• práca v skupine, 

• v každej skupine by mali byť nielen výborní žiaci, ale aj priemerní a zaostávajúci,  

• skupiny musia byť rovnocenné z pohľadu rasového, náboženského a z pohľadu pohlavia,  

• je nevyhnutné povzbudzovanie nielen jednotlivca, ale aj členov v rámci skupiny. 

 

 Povzbudzovanie celej skupiny spôsobí, že výborní žiaci budú pomáhať slabším členom skupiny pri 

osvojovaní učiva.  

13. Závery a odporúčania: 
 

  Vyučovacie metódy predstavujú v procese výučby veľmi dôležitý prvok. Pomocou nich sa 

žiakom sprostredkuje príslušný obsah učiva. Súčasná moderná doba vyžaduje, aby sa v rámci 

vyučovacieho procesu využívali nielen klasické vyučovacie metódy, ako sú prednáška a výklad, ale 

aj netradičné metódy, ktoré dokážu žiakov aktivizovať do samostatnej práci a do hľadania vhodných 

riešení problémov. Zároveň podporujú rozvoj logického, analytického a tvorivého myslenia 

 

Odporúčanie pre hodiny praxe je zvýšiť počet hodín na výučbu, čo by zvýšilo hlavné ich zručnosti 

a úspešnejšie zaradenie do pracovného procesu. 
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