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Štvrťročná správa o činnosti pedagogického zamestnanca pre 

štandardnú stupnicu jednotkových nákladov„hodinová sadzba 

učiteľa/učiteľov podľa kategórie škôl (ZŠ, SŠ)- počet hodín strávených 

vzdelávacími aktivitami („extra hodiny“)“ 

 

Správa o činnosti: 

 

Táto správa je výstupom z extra hodín predmetu Technická mechanika (TMCH) v treťom ročníku 

III.E triedy študijného odboru mechanik strojov a zariadení. 

 

Počet odučených hodín za mesiac apríl 2021 -  2 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac máj 2021 - 3 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac jún 2021 - 4 extra hodiny 

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením nákazy vírusu COVID-19 boli 3 extra hodiny 

predmetu technická mechanika v mesiacoch apríl a máj odučené dištančnou formou. Ich zoznam 

a popis sú uvedené v prílohe č.1 a prílohe č.2.  

 

TMCH – 19.05.2021 – III.E trieda  

Určovanie kolmých priemetov – na vyučovacej hodine sme si zopakovali vzťahy pre výpočet tlaku 

v stykových plochách ako podiel pôsobiacej sily a kolmého priemetu stykovej plochy. Kľúčovou sa 

stala otázka výpočtu tejto plochy. Zopakovali sme si už uvedené príklady (uvedené na dištančnom 

vzdelávaní) stykových plôch bežných spojových súčiastok, ako aj sme si doplnili ďalšie možné 

ukážky. Počítali sme obsahy týchto plôch ako predpoklad výpočtu tlaku v stykových plochách. 

 

TMCH – 21.05.2021 – III.E trieda  

Precvičovanie úloh na tlak v dotykových plochách – vyučovacia hodina bola zameraná na 

precvičovanie učiva tlaku v stykových plochách súčiastok, ktoré im bolo vysvetlené na 

predchádzajúcich hodinách. Žiaci riešili rôzne príklady, kde boli úlohy na výpočet tlaku 

v dotykových plochách s uvedenými rozmermi súčiastok a veľkosti sily, alebo úlohy na 

dimenzovanie súčiastok, teda vypočítanie potrebného rozmeru súčiastky pri udaní dovolenej hodnoty 

tlaku (závislej od materiálu) a veľkosti sily. Príklady sme počítali na interaktívnu tabuľu. Výkon 
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žiaka bol ohodnotený známkou. 

 

TMCH – 02.06.2021 –III.E trieda  

Napätie v krute – cieľom vyučovacej hodiny bolo objasniť žiakom napätie vznikajúce pri pôsobení 

sily v rovine priečneho prierezu na ramene sily. Boli vysvetlené pojmy kvadratický moment prierezu 

v krútení a modul prierezu v krute. Boli odvodené vzorce na základe elementárneho momentu 

vnútorných síl. Poukázali sme si na to, že rôzne prierezy majú rôzne moduly prierezu v krute. Ukázali 

sme si v strojníckych tabuľkách uvedené vzťahy jednak pre výpočet modulu v krútení, jednak pre 

výpočet obsahu prierezov nosníkov. V závere hodiny sme si zhrnuli objasnené učivo. 

 

TMCH – 04.06.2021 –III.E trieda  

Výpočet  krutu – cieľom vyučovacej hodiny bolo objasniť žiakom postup riešenia úloh. V úvode sme 

si zopakovali naučené pojmy z minulého učiva a to kvadratický moment prierezu v krútení a modul 

prierezu v krute ako aj vzťahy pre ich výpočet. Potom sme sa zamerali na samotnú definíciu napätia 

v krute, jeho vzniku a odvodenia vzťahu pre výpočet. Tiež sme sa zamerali už na samotné postupy 

riešenia konkrétnych príkladov. Počítali sme napätia, pri rôznych prierezoch nosníkov a rôznych 

silách vyvolávajúcich toto napätie.   

 

TMCH – 16.06.2021 –III.E trieda  

Rovnica deformácie  v krute – cieľom vyučovacej hodiny bolo objasniť žiakom postup riešenia úloh 

pri vznikajúcej deformácii. V prvej časti hodiny sme si zopakovali už naučené vzťahy o namáhaní 

v krútení. Výsledkom deformácie je uhol skrútenia. Uviedli sme si vzťah pre jeho výpočet a následne 

prepočítali konkrétne príklady pre jasnejšiu demonštráciu učiva. 

 

 

TMCH – 18.06.2021 –III.E trieda  

Precvičovanie úloh na  krut – cieľom vyučovacej hodiny bolo overiť mieru pochopenia učiva 

o namáhaní v krute. Žiakom bola daná písomná previerka, v ktorej riešili 4 úlohy spojené 

s namáhaním v krútení s rôznym typom neznámej veličiny. Známka z písomnej previerky bola 

započítaná do priemeru ku koncoročnej klasifikácii. 

 

 

Príloha č. 1 

 

Zoznam extra hodín vyučovaných dištančnou formou offline – aplikácia Edupage 

 

Technická mechanika – III.E trieda – 15.04.2021 (Edupage) 

Technická mechanika – III.E trieda – 29.04.2021 (Edupage) 

Technická mechanika – III.E trieda – 04.05.2021 (Edupage) 

 

Príloha č. 2 

 

Popis extra hodín vyučovaných dištančnou formou offline – aplikácia Edupage 

 

TMCH – 15.04.2021 – III.E trieda (Edupage) 

Tlak v stykovej ploche dvoch telies – kontrola výstupov zo samoštúdia žiakov formou poznámok 

z riešených príkladov na namáhanie strihom, ktoré žiaci posielali na kontrolu prostredníctvom 

Edupage. V ďalších zverejnených ukážkach boli prezentované situácie pri ktorých je nevyhnutné 

dotýkajúce sa spojenia súčiastok kontrolovať na veľkosť napätia v stykových plochách. Jedná sa 

o radiálny čap aj axiálny čap uložený v ložiskách, ako aj styková plocha klina s klinovou drážkou. 

Styková plocha pre výpočet bola definovaná ako priemet stykovej plochy do roviny kolmej na 

nositeľku sily. Bol vysvetlený postup výpočtu napätia v stykových plochách spojovacieho čapu 

a spájaných súčastí. Na domácu úlohu bol žiakom zadaný príklad vypočítať napätie v dotykových 

plochách prstencového čapu s hlavou. 
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TMCH – 29.04.2021 – III.E trieda (Edupage) 

Príklady na tlak v stykových plochách - kontrola výstupov zo samoštúdia žiakov formou poslaného 

vyriešeného príkladu výpočtu napätia v dotykových plochách  prstencového čapu prostredníctvom 

Edupage,  hodnotenie správnosti poslaného príkladu - oznámkovanie. V zverejnených ukážkach boli 

demonštrované dva príklady na tlak v stykových plochách.  Žiakom bol zverejnený materiál v ktorom 

bol na obrázku vloženého pera medzi hriadeľom a nábojom ukázaný postup výpočtu tlaku 

v dotykovej ploche. V druhom zverejnenom príklade bol pri rovnakom obrázku uloženia pera 

v hriadeli a náboji ukázaný postup riešenia dimenzovania dĺžky pera v závislosti od použitého 

materiálu (dovoleného napätia v stykových plochách). V tejto časti učiva si mali žiaci osvojiť postupy 

riešenia dimenzovania dĺžky súčiastky.    

 

TMCH – 04.05.2021 – III.E (Edupage) 

Dimenzovanie súčiastok z otlačenia – Na ukážke vyriešeného príkladu pätného čapu bol ukázaný 

postup výpočtu priemerov hlavičky čapu pri zadaných hodnotách pôsobiacej sily, dovoleného napätia 

a vzájomného pomeru priemerov hlavičky čapu. V tejto časti učiva si mali žiaci osvojiť postupy 

riešenia dimenzovania priemerov súčiastok na ploche dotyku.   

 

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Ing. Andrea Uhrecká, 30.06.2021 

Podpis 
 
 

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Ing. Jana Mrázová 

Podpis 
 
 


