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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 
  

Členovia PK PPK sa na stretnutí venovali uplatneniu aplikačného softvéru vo výučbe odborných 

predmetov so zameraním na prepojenie teórie s praxou. Prezentovali konkrétne príklady uplatnenia 

aplikačných softvérov na odborných predmetoch a následne diskutovali a vymieňali si skúsenosti. 
 

Kľúčové slová: 

aplikačný softvér,  Autodesk Inventor, 3DsMax, SolidWorks, SolidEdge, CoroPlus ToolGuide 

 

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

Hlavné body: 

a) Aplikačný softvér – CAD systémy - počítačová podpora konštruovania; 
b) Aplikačný softvér – CAM systémy - počítačová podpora výroby; 
c) Prezentácia cvičných úloh s využitím CAD/CAM systémov vo výučbe odborných predmetov;   

 

Témy stretnutia: 

a) Počítačová podpora konštruovania; 

b) Počítačová podpora výroby; 

c) Autodesk Inventor, 3DsMax, SolidWorks, SolidEdge, CoroPlus ToolGuide na odborných 

predmetoch; 

 

Aplikačný softvér: 

- je programové vybavenie počítača, ktoré umožňuje prevádzkovať nejakú užitočnú činnosť – 

riešenie konkrétneho problému, interaktívnu tvorbu užívateľa,  

- napr. technické programy (CAD, CAM, CAE, …) a pod. 

CAD (Computer Aided Design) počítačom podporované navrhovanie, alebo obecne CAD 

(Computer Aided Drafting) počítačom podporované kreslenie - používanie pokročilých grafických 

programov na projektovanie v strojárstve miesto rysovacej tabule. Sú to počítačové programy 

určené na kreslenie 2D výkresov, modelovanie 3D súčiastok a následné vytváranie zostáv 

mechanizmov, vykonávanie počítačových analýz, simulácie princípov činnosti a výrobných 

procesov ... 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 

 

CAM (Computer Aided Machining) počítačom podporovaná výroba - software určený na 

programovanie CNC (Computer Numeric Control) strojov – sústruhov, frézovačiek, vŕtačiek, 

gravírovačiek ...  

CAE (Computer Aided Engineering) počítačom podporované riadenie procesov – softvér, ktorý 

umožňuje overenie, či súčiastka vyhovuje podmienkam zaťaženia (tvar, materiál, rozmerové 

parametre) ešte pre reálnou výrobou. 

 

Autodesk Inventor je CAD software pre 3D strojárske navrhovanie, tvorbu dokumentácie a 

simuláciu produktov. Efektívnosť zabezpečuje výkonná kombinácia parametrických, priamych, 

voľných a na pravidlách založených funkcií. 

        

 

Autodesk 3ds Max je profesionálny, svetovo najrozšírenejší, animačný a vizualizačný 3D 

počítačový grafický program určený pre tvorbu animácií, modelov, hier a obrázkov s interaktívnym 

prostredím a rýchlym renderingom (realistickým zobrazením objektov v priestore).                                                                                                       

SolidWorks  je strojársky 3D CAD software s prehľadným a intuitívnym pracovným prostredím 

pre prácu konštruktérov. Jednoducho a rýchlo umožňuje vytváranie modelov súčiastok a z nich 

pomocou väzieb  zostavy mechanizmov a následne výkresovú dokumentáciu. Moduly sú navzájom 

prepojené tak, aby sa všetky zmeny obratom prejavili vo výrobnej dokumentácii.  

 

 



 

 

3D CAD software SOLIDWORKS, základ celého portfólia riešení SOLIDWORKS poskytuje 

konštruktérom, dizajnérom a výrobcom ľahko ovládateľné a extrémne výkonné funkcie pre návrh 

a dodávku produktov. Všetky produkty SOLIDWORKS bezproblémovo využívajú rovnaké 

konštrukčné dáta a sú vzájomne kompatibilné. Akákoľvek zmena návrhu je v ostatných aplikáciách 

automaticky aktualizovaná.                              

     
https://www.solidvision.cz/solidworks-reseni/3d-cad-solidworks 

SolidWorks je považovaný za veľmi jednoduchý a intuitívny softvér navrhnutý tak, aby maximálne 

uľahčoval prácu konštruktérom. Každoročne poskytuje cca 200 noviniek, z ktorých väčšina vznikla 

práve na podnet užívateľov. Týmto je SOLIDWORKS unikátny 3D CAD, pretože je na jednej 

strane jednoduchý, a na druhej strane je tvorený užívateľmi. Obsahuje dokonalé nástroje na 3D 

konštrukciu, ale aj na správu dát, simulácie, elektro návrhy, plastové simulácie, kontrolu výrobkov, 

CAM obrábanie, a tým zahŕňa celé spektrum od vývoja až po výrobu. 

SolidEdge je 3D CAD softvér primárne určený pre návrh strojárskych konštrukcií. Je vyvinutý 

spoločnosťou Siemens PLM Software. Využitím inovatívnej synchrónnej technológie systém 

zaručuje najkratší vývoj produktov a ich zavádzanie na trh. Široká škála nástrojov pre 3D 

modelovanie, analýzu, MKP výpočty a vytváranie výkresovej dokumentácie umožňuje použiť 

softvér vo všetkých odvetviach, vrátane strojárskeho priemyslu, stavebníctva, automobilového 

priemyslu a letectva. Pozoruhodný je vysoký výkon a nízke požiadavky na hardvér.  

SolidEdge je modulárny a rozšíriteľný o 

ďalší modul, bez nutnosti preinštalovať 

softvér (generatívne modelovanie, reverzné 

inžinierstvo, konvergentné modelovanie, 

analýza tepelných tokov, nástroje pre 3D 

tlač, pokročilé funkcie generovania 

technickej dokumentácie, dokonalá 

kontrola geometrie, nové spôsoby práce po-

mocou cloudu). 
https://gmsystem.sk/konstrukcne-prace/                                                                                     

CoroPlus ToolGuide 

Elektronický program pre výučbu obrábania kovov spoločnosti SANDVIK COROMANT 

Spoločnosť Sandvik Coromant: 

- uvádza, že odborná kvalifikácia v oblasti obrábania kovov je celosvetovo nedostatkovým 

tovarom, preto rastie dopyt po školeniach zameraných na vysporiadanie sa so zložitosťou 

modernej priemyselnej výroby 

- vytvorila preto celosvetovo prvý ucelený elektronický program pre výučbu odborných 

znalostí a zručností z oblasti obrábania kovov 

 

https://www.solidvision.cz/solidworks-reseni/3d-cad-solidworks
https://gmsystem.sk/konstrukcne-prace/


 

 

- elektronická výučba je hospodárna, umožňuje vzdelávanie podľa vlastných potrieb 

a možností kedykoľvek a kdekoľvek 

- elektronický program pre výučbu obrábania kovov vychádza z metodickej príručky 

Technológia obrábania kovov, ktorá je k dispozícii prostredníctvom aplikácie. 

- súčasťou krátkych vzdelávacích kurzov sú animácie, hlasový doprovod, videoklipy a texty s 

dôrazom na porozumenie pojmov, definícií a spôsobov použitia sústružníckych, frézovacích 

a vŕtacích nástrojov a upínačov, ale aj znalosti základov ekonomiky výroby, zvýšenia 

produktivity a ziskovosti. 

  

https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/knowledge/pages/default.aspx 

Členovia PK IKT PPK sa postupne zoznámili s možnosťami a štruktúrou softvérov SolidWorks a 

SolidEdge s dôrazom na ich využitie na odborných strojárskych predmetoch prostredníctvom 

webinárov. Diskusia bola zameraná na konkrétne využitie jednotlivých modulov na grafických 

systémoch, konštrukčných a technologických cvičeniach a programovaní CNC strojov. 

Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky a možnosti uvedených softvérov boli prezentované aj 

skúsenosti so využívaním softvéru 3DsMax a  CoroPlus ToolGuide na odborných strojárskych  

predmetoch. Na využitie softvéru Autodesk Inventor bude zameraný PK IKT PPK 21.06.2021. 
https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/products/pages/toolguide.aspx 

https://gmsystem.sk/solid-edge/ 

https://www.solidvision.cz/solidworks-reseni/3d-cad-solidworks 

13. Závery a odporúčania: 
 

Využívaním technických programov CAD/CAM/CAE na vyučovacích hodinách odborných 

predmetov s dôrazom na medzipredmetové vzťahy: 

- prispieť k získaniu kvalitnej odbornej kvalifikácii v oblasti strojárstva, ktorá je v súčasnosti 

celosvetovo nedostatkovým tovarom, 

- prispieť k zvládnutiu zložitosti modernej priemyselnej výroby vytváraním podmienok pri 

získavaní IT zručností. 
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