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1. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

Ukážka vyučovacej hodiny predmetu PRAX v 2. ročníku, pre odbor  ELEKTROTECHNIKA. 

Náplňou tohto odborného predmetu je naučiť študentov pracovať v simulačnom programe INTYS, 

poznať jeho pracovné prostredie, vedieť naprogramovať základné sústružnícke operácie. 

Cieľom je: 

 poznať pracovné prostredie  INTYS-u, 

 naučiť a vedieť správne používať základné pracovné cykly, prípravné a pomocné funkcie, 

 naučiť a vedieť správne zapísať „register korekcií“ a „register nulových bodov“, 

 vedieť rozlišovať pojmy: nulový bod obrobku, nulový bod stroja, absolútne a relatívne 

programovanie,  

 poznať spôsoby zadávania súradníc, 

 vedieť naprogramovať základné sústružnícke operácie v INTYS-e. 

 

 

 



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

 Ukážka otvorenej vyučovacej hodiny predmetu PRAX v 2. ročníku, pre odbor  

ELEKTROTECHNIKA. 

 Téma vyučovacej hodiny: vedieť naprogramovať základné sústružnícke operácie 

v INTYS-e 

 Pomôcky, zariadenia, softvér:  počítač, program - INTYS 

 

 

Metódy vyučovacej hodiny: frontálny výklad učiteľa,  metóda postupných krokov, metóda názornosti, 

demonštračná ukážka, diskusia. 

 

Formy vyučovacej hodiny: skupinové vyučovanie, nastolenie praktického problému, riešenie 

problému. 

Zhrnutie:  

Graficky simulačný systém INTYS patrí k programom, v ktorých je aplikovaný iný spôsob 

programovania (dielenské programovanie). Študent pracuje sám podľa výkresovej dokumentácie. 

Ručne, písaním do programu určuje súradnice dráhy nastroja. Analyzuje a berie na vedomie všetky 

okolnosti potrebné pre kvalitne a efektívne obrábanie (rezné podmienky, volenie nástroja, 

upínanie...). Po napísaní celého programu pomocou prípravných a pomocných funkcii sa študent 

presvedčí o celom technologickom postupe, ktorý zvolil v simulácii obrábania. Tento grafický systém 

má pohodlné prostredie s jednoduchým a pohodlným ovládaním pre používateľa. 

 

Na prácu s programom sa vyžadujú vedomosti z predmetov: základy technického kreslenia, 

programovanie, fyzika, matematika, strojníctvo, základné vedomosti z problematiky  „sústruženie“. 

 

 

 

 

3. Závery a odporúčania: 
 

Používať tento grafický simulačný program  sa doporučuje z hľadiska súčasného stavu a súčasnej 

potreby programovania CNC strojov v technickej praxi. Avšak vyžaduje určité znalosti zo základov 

technického kreslenia,  programovania a samozrejme aj vedomosti z problematiky sústruženia. 
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