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Prvá interaktívna vysokoškolská platforma na Slovensku





Načo mi toto 
vôbec bude 

v práci?“

Ach zase tá 
matematika...

Však toto sme sa 
vôbec neučili na 

strednej škole





Predmety na strojníckej fakulte 

 Fakulta: Strojnícka fakutla

 Katedra: Katedra aplikovanej mechaniky

 Ročník: 5 ročník

 Odbor: Počítačové konštruovanie a simulácie 

(PKS)





Kto som?

Youtubový kanál „Materiály pre 
Strojárov

Vzdelávacia platforma „ReEducate“

Aplikovanie Matlabu vo vysokoškolských 
predmetoch
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Věř mi 

Jsem inženýr



Kto som ja?

2000

1996

2014
2020



TU Delft

2000

1996

2014
2020

 Delft University of Technology

 Aerospace Engineering –

Leteckovesmírne inžinierstvo

 Svetové hodnotenie v 

odbore: č. 1
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Ciele kanálu

1. Poskytnúť univerzálne doučovanie videovou 

formou pre každého študenta vysokej školy

2. Študent si môže vypočuť teóriu a aplikáciu koľko 

krát chce. Zadarmo.

3. Konverzačným spôsobom vysvetľovať príklady z 

cvičení a z prednášok



YouTubový kanál „Materiály Pre Strojárov“

https://www.youtube.com/c/Materialyprestrojarov

https://www.youtube.com/c/Materialyprestrojarov


Matlab - Štatistická analýza zdravia populácie

https://www.youtube.com/watch?v=9YkXslGjzng&list

=PLKrg8CCL0bj_X3ki34nuortcDlm5ajqBE&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=9YkXslGjzng&list=PLKrg8CCL0bj_X3ki34nuortcDlm5ajqBE&index=5


Pružnosť a pevnosť – Určitý ohyb

https://www.youtube.com/watch?v=G

ctooYJDbO8&list=PLKrg8CCL0bj-

Aodc1_6_l0khyFaELEDSR&index=11

https://www.youtube.com/watch?v=GctooYJDbO8&list=PLKrg8CCL0bj-Aodc1_6_l0khyFaELEDSR&index=11
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Ciele platformy ReEducate

1. Motivovať študentov sa naučiť niečo z lásky, nie z povinnosti

2. Poskytovať kvalitné a interaktívne študijné materiály a kurzy študentom 

zadarmo

3. Spájať teóriu, prax a projekty na jednom mieste online

4. Poskytovať dáta o progrese študentov v triede učiteľom aj študentom



Vysokoškolská vzdelávacia platforma

https://reeducate.sk/

https://reeducate.sk/
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Pružnosť a 

pevnosť

Mechanika 

Tekutín

Statika





Vnútorná/Vonkajšia sila

• https://www.reeducate.sk/courses/statika/hodiny/aky-je-rozdiel-
medzi-vnutornou-a-vonkajsiou-silou/

Rozklad sily

• https://www.reeducate.sk/courses/statika/hodiny/rozklad-sily-
zaklady/

Vypočítať moment sily

• https://www.reeducate.sk/courses/statika/kv%c3%adzy/moment-
sily-a-vysledne-momenty-sil/

Uvoľnenie väzieb

• https://www.reeducate.sk/courses/statika/kv%c3%adzy/nosniky-
priklady-zaciatocna-uroven-rovne-nosniky/

https://www.reeducate.sk/courses/statika/hodiny/aky-je-rozdiel-medzi-vnutornou-a-vonkajsiou-silou/
https://www.reeducate.sk/courses/statika/hodiny/rozklad-sily-zaklady/
https://www.reeducate.sk/courses/statika/kv%c3%adzy/moment-sily-a-vysledne-momenty-sil/
https://www.reeducate.sk/courses/statika/kv%c3%adzy/nosniky-priklady-zaciatocna-uroven-rovne-nosniky/


https://www.youtube.com/watch?v=IjO2UHfa3mE

https://www.youtube.com/watch?v=IjO2UHfa3mE
Matlab/statika_nosnik.mlx
Matlab/statika_nosnik.mlx


Pružnosť a 

pevnosť

Statika





Pružnosť a 

pevnosť

Statika



Ďakujem za pozornosť


