
 1 

AUTODESK ACADEMIA PROGRAM 
 

Autodesk academia program je forma spolupráce vedúcej softvérovej spoločnosti 
v oblasti návrhu, správy a zdieľania digitálnych dát s akademickou sférou. 
 
Autodesk academia program teraz ponúka model podpory celoživotného vzdelávania 
učiteľov a študentov a spoluprácu  s lokálnou odbornou komunitou. 
 
Naša škola sa prihlásila do uvedeného programu a už tohoroční štvrtáci môžu získať 
certifikát. 
 

Podmienky na získanie certifikátu 

1.0 Odborná stránka 

Známka z ročníkového projektu 1 alebo 2 
 

2.0 Grafická stránka 

2.1 Nastavenie hladín 

2.2 Nastavenie textového štýlu 

 Meno textového štýlu 

 Výška textu (Práca s poznámkou) 

 Textový štýl pre kóty 

2.3 Nastavenie kótovacieho štýlu 

 Meno kótovacieho štýlu 

 Čiary 

 Šípky 

 Text (načítanie správneho textového štýlu) 

 Presnosť na celé číslo 

2.4 Vloženie blokov 

 Rohová pečiatka 

 Legendy (správny rozmer) 

 Zariaďovacie predmety 

 Severka  

2.5 Všeobecné nastavenia 

 Rám výkresu 

 Nastavenie mierky čiar 

 Nastavenie šrafovacích vzorov 

 Výkresový priestor – práca s rôznymi mierkami 
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POSTUP KROKOV – ako získať  certifikát 

1. Ročníkový projekt ohodnotí príslušný vyučujúci KOC 

2. Za grafickú stránku ohodnotí  Ing. Arch. Sojáková a Ing. Šusterová 

3. Študent sa sám zaregistruje na                                                             

http://autodesk.c-agency.cz/registrace-studenta   (doporučujem robiť na KOC) 

Termín: do 30. 04. príslušného kalendárneho roku 

4. Vyplní registračný formulár, vyberie si zo zoznamu školu, ktorej je študentom 

5. Na e-mail uvedený pri registrácii príde oznámenie o úspešnom registrovaní 

6. Až po potvrdení registrácie sa a aktualizovaní databázy sa môže študent 

prihlásiť ( je vyžadované meno a heslo) 

7. Vyberie si zo zoznamu učiteľov – lektorov toho, s ktorým bude komunikovať 

na udelenie certifikátu. 

8. Až potom študent založí nový projekt 

9. Vo formulári sú povinnými položkami: 

a. Verzia softvéru 

b. Dátum realizácie projektu 

c. Náhľadový obrázok vo formáte *.jpg s min. šírkou 480 px 

d. Súbor *.dwf s max. veľkosťou 4 MB 

e. K projektu je možné doložiť ďalšie súbory *.dwg, *.dwf, *.ipt,*. doc  

formáte   

10. V anotácii študent uvedie: 

a. Aké zadanie spracovával 

b. Aký problém riešil 

c. Aký ďalší softvér a vybavenie použil 

11. V popise projektu detailne komentuje: 

a. Zadanie projektu 

b. Východziu situáciu 

c. Ciele 

d. Postupy spracovania 

e. Výstupy 

f. Dokumentáciu a pod.. 

http://autodesk.c-agency.cz/registrace-studenta
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12. Až potom stlačí tlačítko VYTVORIŤ PROJEKT a až potom je projekt vložený 

do systému 

13. V prehľade projektov vidí študent: 

a. Svoje vložené projekty 

b. Dátum vloženia 

c. Hodnotenie projektu (až po ohodnotení lektorom) 

d. Zobrazenie vo virtuálnej galérii (schvaľuje Ing. Kósová – administrátor 

AAP na škole) 

14. Po stlačení DISKUSE, môže študent viesť diskusiu o svojom projekte 

s lektorom 

15. O vložení projektu sú vždy učitelia a študenti informovaní automatickými e-

mailami, ktoré zasiela sám portál 

16. Vybraný lektor môže: 

a. Zmeniť registrované údaje  

b. Diskutovať o projekte zo študentom 

c. Hodnotí známkou projekt  Termín: do 05.05.príslušného kalendárneho 

roku 

17. Administrátor AAP na škole: 

a. Schvaľuje ohodnotené projekty od lektorov 

b. Povoľuje zobrazovanie projektov vo virtuálnej galérii 

Termín: do 10.05. príslušného kalendárneho roku 

c. Môže zmeniť študentovi lektora  

18. Po schválení a odoslaní projektu do virtuálnej galérie sa odosiela e-mail do  do 

Computer agency o.p.s. so všetkými potrebnými údajmi na vystavenie 

certifikátu 

19. Študent zaplatí 18,50 € na účet SK70 8330 0000 0021 0005 2616 (kód 

pobočky zahraničnej FIO Banky  na Slovensku) Termín do 15. 05 príslušného 

kalendárneho roku. 

20. Pro snadnější dohledání je potřeba při odesílání platby 

a.  do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení studenta a školu 

SPŠSaG 

b. variabilný symbol sa Vám vygeneruje po nastavaní profilu 

c. konštantný symbol 308 

21. Certifikát im bude zaslaný poštou na školu 


