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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 
  

Členovia PK PPK sa na stretnutí venovali uplatneniu aplikačného softvéru Autodesk Inventor vo 

výučbe odborných predmetov so zameraním na medzipredmetové vzťahy a prepojenie teórie 

s praxou. Prezentovali konkrétne príklady uplatnenia softvéru na odborných predmetoch a následne 

diskutovali a vymieňali si skúsenosti. 
 

Kľúčové slová: 

učebná pomôcka, medzipredmetové vzťahy, CAD - Autodesk Inventor, CAM - Autodesk Inventor 

 

a) Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

a) CAD systém ako pomôcka pre učiteľa; 
b) Využitie CAD systému v medzipredmetových vzťahoch; 

c) Aplikačný softvér – CAD systémy – Autodesk Inventor - počítačová podpora konštruovania; 
d) Aplikačný softvér – CAM systémy – Autodesk Inventor - počítačová podpora výroby; 
e) Prezentácia cvičných úloh s využitím CAD/CAM systému Autodesk Inventor vo výučbe 

odborných predmetov;   
 

Témy stretnutia: 

a) CAD systém ako pomôcka pre učiteľa; 
b) CAD/CAM Autodesk Inventor; 

c) Využitie CAD systému v medzipredmetových vzťahoch; 
d) Prezentácia cvičných úloh s využitím CAD/CAM systému Autodesk Inventor vo 

výučbe odborných predmetov; 
 

Učebné pomôcky: 

- sú rôzne predmety, ich súbory alebo časti, ale aj programové vybavenie, ktoré prispievajú ako 

zdroje informácií k vytváraniu, prehlbovaniu a obohacovaniu predstáv žiakov, 

- umožňujú získavanie polytechnických zručností v praktických činnostiach žiakov a  

osvojovanie vedomostí o prírodných a spoločenských javoch, 

- používajú sa pri výchove a vzdelávaní, 

- napr. technické, obrazové a zvukové záznamy (videozáznamy, softwarové vybavenie pre 

výpočtovú techniku, DVD, CD), 

 

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


 

Autodesk Inventor – CAD software určený pre 3D strojárske navrhovanie, tvorbu dokumentácie 

a simuláciu produktov.  

Autodesk Inventor – CAM software určený na programovanie CNC (Computer Numeric Control) 

strojov – sústruhov, frézovačiek, vŕtačiek, gravírovačiek ...  

VYUŽITIE PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 

(medzipredmetové vzťahy) 

‐ technické kreslenie, mechanika,  strojárska konštrukcia, strojárska technológia, metrológia 

‐ grafické systémy, programovanie NC strojov,  

 

       

 

 
 

 



 

 

 

STROJÁRSKA KONŠTRUKCIA 

‐ modelovanie súčiastok a zostáv 

‐  rezy súčiastok a zostáv 

‐  výkresová dokumentácia 

‐  dimenzovanie 

‐  vizualizácia a animácia zostáv 

 

Model a výkres CNC frézovačky 

 

 



 

 

NÁVRHOVÉ A KONTROLNÉ VÝPOČTY SÚČIASTOK 

      

DIMENZOVANIE OZUBENÉHO SÚKOLESIA 

INVENTOR ŠTÚDIO - rendrovanie 

 



 

 

STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA, PROGRAMOVANIE CNC STROJOV 
 

PROGRAMOVANIE CNC FRÉZOVACÍCH STROJOV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMOVANIE CNC SÚSTRUHOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3D tlač – robotické rameno Zortrax   

 

Členovia PK IKT PPK sa postupne zoznámili s možnosťami a štruktúrou softvéru Autodesk 

Inventor. Podľa inštrukcií a odborného predmetu, ktorý vyučujú vypracovali vzorové cvičenia. 

Diskusia bola zameraná na konkrétne využitie jednotlivých modulov softvéru Autodesk Inventor 

na grafických systémoch, konštrukčných a technologických cvičeniach a programovaní CNC 

strojov. 

12. 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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