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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: nepájivé pole, elektronické súčiastky, napájací zdroj. 

 

Na stretnutí členov klubu sme špecifikovali použitie elektronickej stavebnice Unitest – nepájivé pole, 

na rozvoj zručností a uplatnenie poznatkov odborných vedomostí v praktických zapojeniach  na 

nepájivom poli. 
 

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

 nepájivé pole – význam, uplatnenie 

 stavebnica Unitest 

 diagnostika - meracia technika 

 diskusia k návrhom  

 

Základnou témou pedagogického klubu bolo využitie nepájivého poľa pri výučbe žiakov v rámci 

odborného výcviku. Z hľadiska využitia  nepájivého poľa je elektronická stavebnica Unitest. 

Nepájivé pole má význam pre žiakov pri rozvoji zručností pri spájkovaní súčiastok, nepájivé pole 

slúži na pospájanie súčiastok cez vodivé polia a praktický význam na testovanie a kontrolu funkčnosti 

zapojenia bez spájkovania. Nepájivé pole je súčasťou aj elektronickej stavebnice arduino. Nepájivé 

pole využíva prepojovaciu doštičku  s rozmermi 10x5 cm, pričom sú v danej doštičke otvory 1mm, 

ktoré sú prepojené vertikálne a horizontálne. 

Členovia klubu skonštatovali, že v praktickom uplatnení je najčastejšie využívaná stavebnica Unitest, 

ktorá v sebe združuje rôzne druhy elektronických komponentov, ktoré slúžia na vytvorenie rôznych 

zapojení. 

Súčasťou stavebnice je prepojovacie pole, ktoré sa skladá z napájacej časti v prevedení symetrickej 

a nesymetrickej /+ - 5V, + - 12V/. Stavebnica obsahuje ovládanie napájacieho napätia /prepínač ZAP-

VYP/, signalizáciu ovládacích obvodov /LED/. Zároveň stavebnica obsahuje základné elektrické 
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komponenty /rezistory, kondenzátory, LED, tranzistory, reproduktor, piezomenič, prepojovacie 

vodiče. Na základe daných komponentov je možné realizovať rôzne elektrické zapojenia. 

Využitie stavebnice Unitest – nepájivé poľa, je cez odborný výcvik, elektrické merania a praktické 

cvičenia až po diagnostiku, kde si žiaci môžu otestovať svoje zručnosti a vedomosti bez spájkovania 

súčiastok. 

Žiakom sa rozvíja tvorivosť a kreativita z hľadiska spájania elektrických komponentov 

a predstavivosť pri tvorbe elektrických zapojení. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Elektronická stavebnica Unitest – nepájivé pole, slúži  na rozvoj zručností a uplatnenie poznatkov 

odborných vedomostí v praktických zapojeniach  na nepájivom poli. Členovia klubu navrhli aby sa 

stavebnica Unitest, využívala najmä na praktickom vyučovaní – odbornom výcviku, uplatnenie nájde 

aj pri krúžkovej činnost0. V rámci elektrických meraní, môžu žiaci vykonávať pomocou stavebnice 

základné merania parametrov elektrických súčiastok.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:      07. 06. 2022 

Trvanie stretnutia:        od 13:50 hod do 16:50 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 


