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11. Manažérske zhrnutie: 

 

krátka anotácia: 

Členovia klubu IKT PPV si na stretnutí prehlbovali vedomosti s riadiacim systémom 

EMC2. Osvojovali si vedomosti s programovacím jazykom RS274/NGC, ktorý používa 

štandardné G-príkazy. Základy  M-kódu a O-kódu 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

      Hlavné body: 

a.) Program EMC2 – manuálny mód, midi mód, automatický mód 

b.) Rozdiely medzi jednotlivými módmi  

c.) Vytvorenie programu pre rotačnú súčiastku v programovacom jazyku 

 

Midi mód programu:     

 
 

 

Témy stretnutia: 

a.) Programovacie jazyky – rozdiely v programovaní 

b.) Hrotový sústruh UNIMAT CNC – oboznámenie sa so zariadením 

c.) Tvorba výrobných postupov pre UNIMAT CNC sústruh 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Program pre CNC sústruh: 

 

 
 

     Programovanie modulárnych systémov zaktraktívňuje vyučovací proces, 

podporuje aktívny prístup žiaka na hodinách, umožňuje aplikovať získané teoretické 

vedomosti na hodinách praktického vyučovania, čím umožňujú prepojenie teórie 

a praxou. 

 

 

 



 
13. Závery a odporúčania: 

 

 doplniť hardwarové vybavenie učební NC technikou 

 využívať modulárny systém na hodinách praxe 

 aktualizovať a doplniť učebné osnovy odborných predmetov  s cieľom vyššieho využitia 

výpočtovej techniky so softwarom CAD/CAM systémov 

 zisťovať a vyhodnocovať postoje žiakov k výučbe odborných predmetov a praxe. 
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