
OBSAH PREDMETOV 

Študijný odbor: 2387 M mechatronika 

1. ročník 

Mechanika: statika, pružnosť a pevnosť 
Strojníctvo: technické materiály, obrábanie, výrobné postupy, tepelné spracovanie 
Technické kreslenie: normalizácia v technickom kreslení, technické zobrazovanie, 
kótovanie, predpisovanie tolerancií rozmerov, geometrických tolerancií, akosti povrchu, 
kreslenie základných strojových súčiastok a spojov, elektrotechnické kreslenie, kresliaci 
program progeCAD 
Prax: silnoprúdové rozvody a zariadenia, elektronické súčiastky, meracie prístroje, ručné 
obrábanie 

2. ročník 

Mechanika: prútové sústavy, odpory trenia, hydromechanika 
Strojníctvo – výklad: rozoberateľné a nerozoberateľné spoje, cvičenia: voľba 
normalizovaného polotovaru, návrh výrobného postupu, návrh a konštrukcia skrutkového 
spoja, návrh konštrukcie a technológie zvarového spoja 
Mechatronika: základné pojmy mechatroniky, princípy a použitie senzorov, akčné 
a elektrické pohony 
Technické kreslenie: kreslenie v grafických programoch progeCAD a Solid Edge 
Prax: strojové obrábanie, programovanie CNC strojov v programe Intys, programovanie 
robotov 

3. ročník 

Strojníctvo – výklad: súčiastky na prenos otáčavého pohybu, spojky, mechanické prevody, 
mechanizmy na transformáciu pohybu, brzdy, tvárnenie, odlievanie, cvičenia: návrh hriadeľa 
s uložením vo valivých ložiskách, návrh a konštrukcia spojky, opásaného prevodu, návrh 
a konštrukcia mechanizmu na transformáciu pohybu 
Mechatronika – výklad: pneumatické, elektropneumatické, hydraulické a elektrohydraulické 
mechanizmy, cvičenia: kreslenie schém a simulácia pomocou počítača – ohýbací prípravok, 
valčekový dopravník, podávanie materiálu, upínacie zariadenie, otváranie strešného okna, 
strihací prípravok, lisovacie zariadenie, ovládanie troch motorov 
Priemyselná informatika: automatizácia, kybernetika, robotika, regulačné obvody, 
regulátory, snímače, zosilňovače, akčné členy, programovanie PLC 
Programovanie CNC strojov: programovanie a simulácia frézovania, sústruženia a vŕtania  
v programoch Intys a NX CAM, programovanie frézky KX1 - ARMOTE 
Prax: základy programov LOGO, Comat, CoDeSys, Promotic 
Mechanika: termomechanika plynov a pár, obehy v tepelných strojoch 

4. ročník 



Strojníctvo – výklad: stroje a zariadenia, prípravky, plasty a ich spracovanie, povrchové 
úpravy, montážne práce, prevádzka a údržba zariadení, cvičenia: návrh a konštrukcia 
mechanizmu na transformáciu pohybu, tekutinového mechanizmu, meranie dĺžkových 
rozmerov, uhlov, skúšky mechanických vlastností materiálov, meranie základných 
fyzikálnych veličín 
Mechatronika – výklad: PLC automaty, programovanie, vizualizácia a robotika, cvičenia: 
programovanie v LOGO 
Priemyselná informatika: regulácia, riadenie, programovateľné logické automaty PLC 
Pneumatika: pneumatické súčiastky, pneumatické riadenia, elektropneumatické riadenia 

Študijný odbor: 2675 M elektrotechnika 

1. ročník 

Technické kreslenie: náuka o materiáloch, normalizácia v TCK, technické zobrazovanie, 
kótovanie, predpisovanie tolerancií rozmerov, geometrických tolerancií, stavu povrchu, 
strojové súčiastky a spoje, technické výkresy, elektrotechnické kreslenie 
Prax: základné elektrotechnické činnosti, pasívne prvky, meracie prístroje, polovodičové 
prvky, zosilňovacie a spínacie prvky, silnoprúdové rozvody a zariadenia, ručné a strojové 
obrábanie 

2. ročník 

Technické kreslenie: kreslenie v grafických systémoch progeCAD a Solid Edge 
Prax: plošné spoje – návrhový program EAGLE, výroba plošného spoja, strojové obrábanie – 
frézovanie a sústruženie, programovanie CNC strojov – INTYS, ARMOTE 

3. ročník 

Priemyselná informatika: regulácia, riadenie, programovateľné logické automaty PLC 

Študijný odbor: 3918 M technické lýceum 

1. ročník 

Technická grafika: normalizácia v technickom kreslení, základy deskriptívnej geometrie, 
technické zobrazovanie, kótovanie, predpisovanie tolerancií rozmerov, geometrické 
tolerancie, akosti povrchu, kreslenie základných strojových súčiastok a spojov, 
elektrotechnické kreslenie, kreslenie v grafickom systéme progeCAD 

2. ročník 



Technická grafika: kreslenie v grafických systémoch progeCAD a Solid Edge 

Študijný odbor: 2561 M informačné a sieťové technológie 

1. ročník 

Technické kreslenie – výklad: normalizácia v technickom kreslení, technické zobrazovanie, 
kótovanie, elektrotechnické kreslenie, cvičenia: 2D a 3D kreslenie v programe Solid Edge 


