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Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 
 

 

 

Meno  a priezvisko školiteľa:  prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. 

Meno školiteľa špecialistu:   

Odborné pracovisko:   Katedra strojov a výrobných biosystémov 

TF SPU v Nitre 

 

 

Názov témy:                                      Technicko-marketingová analýza možností inovácie 

vybavenia  podniku technickými prostriedkami  

pre spracovanie potravín 

 

 

Názov témy v anglickom jazyku: Technical and marketing analysis of the possibilities of 

technical food processing equipment innovations in the 

company 

 

Téma vypísaná pre:  

Študijný  program:   Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej 

výroby  

Forma štúdia: denná, externá 

 

Tézy riešenia problematiky: 

Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti 

technicko-marketingovej analýzy využívania technických prostriedkoch v závode pre 

spracovanie mäsa. Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť analýzu 

literárnych poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu: 

• súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti marketingových nástrojov, 

• zhodnotenia reálneho stavu vybavenia podniku technickými prostriedkami a popísaniu  

optimalizácie strojového vybavenia z pohľadu inovácie firmy, 

• prieskum trhu v oblasti dodávateľov techniky a ich servisné možnosti, 

• porovnanie spotreby energií u pôvodného a nového stavu. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia: 

S ohľadom na dosledovateľnosť potravín a kvalitu predávaného produktu má veľký vplyv aj 

technika,  ktorá sa využíva pri spracovaní mäsa. Jej technický stav často ovplyvňuje spotrebu 

energie, ktorá sa často odráža vo vysokých nákupných cenách finálneho výrobku. Predajnosť 

našich výrobkov má priamy súvis s počtom zvierat na Slovensku, nakoľko obchodné reťazce 

vo zvýšenej miere využívajú mäsové produkty predovšetkým zo zahraničia. 

 

 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 

 



Meno  a priezvisko školiteľa:        prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. 

Meno školiteľa špecialistu: 

Odborné pracovisko:   Katedra strojov a výrobných biosystémov 

TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:                                    Výskum teramechaniky poľnohospodárskych strojov 

s minimalizáciou negatívneho pôsobenia  

na poľnohospodársku pôdu 
 

 

Názov témy v anglickom jazyku: Research of terramechanics of agricultural machines 

with minimizing negative effects on the soil 

Téma vypísaná pre:  

Študijný program:         Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný  odbor:    6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:                denná, externá 

 

Tézy riešenia problematiky:  

Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti 

utláčania pôdy a vplyvu konštrukčných parametrov poľnohospodárskej techniky na pôdny 

environment a na vlastnosti pôdy. Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť 

analýzu literárnych poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu: 

• súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti utláčania pôdy, 

• rôznych možností obrábania pôdy a ich vplyv na eróziu pôdy, 

• vybraných vlastností pôdy, ktoré definujú degradačné vlastnosti pôdy, 

• vplyvu typu podvozku na zhutnenie pôdy, 

• vplyvu používania rôznych distribútorov na zhutnenie pôdy, 

• eliminovania degradačných procesov pôsobenia poľnohospodárskej techniky na pôdny  

            environment, 

• hodnotenia vlastností pôdy resp. technológií obrábania pôdy vo vzťahu k produkcii 

emisií NOx, CO2.  

Zdôvodnenie potreby riešenia: 

Význam zachovania prirodzených vlastností pôdy neustále narastá. Upravuje to aj legislatíva 

§ 220 z roku 2002, ktorý hovorí o ochrane pôdy ako takej. Aktuálna je otázka erózie pôdy 

v podmienkach SR kde sú v našich podmienkach ohrozené pôdy cca do 30 %. Ďalší 

významný faktor, ktorý vplýva na kompakciu pôdy je zhutňovanie pôdy ťažkou technikou. 

Výkonnosť techniky z roka na rok narastá a býva to spojené so zvyšovaním hmotnosti stroja, 

špecifický prípad je konvenčná technológia, kde zhutnenie býva v závislosti od vlhkostných 

podmienok enormné  a je problém nájsť vhodnú techniku pre radikálne kroky pre zlepšovanie 

štruktúry pôdy. Voľba vhodného podvozku, organizovaný pohyb techniky po poli a voľba 

vhodnej technológie obrábania pôdy bývajú pre prax často zložitý problém. Riešenie tejto 

problematiky preto považujem za vysoko aktuálne. V priebehu riešenia práce bude časť 

meraní uskutočnená na pôdnom kanáli a výsledky budú verifikované v teréne za použitia 

moderných počítačových simulačných technológií. 

 

 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 



Meno, priezvisko školiteľa:   prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. 

Meno školiteľa špecialistu: 

Odborné pracovisko:    Katedra strojov a výrobných biosystémov 

     TF SPU v Nitre 

 

Názov témy doktorandskej práce:  Zníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom 

vhodných agrotechnológií 
 

 

Názov témy v anglickom jazyku:   The reduction of soil chemical pollution by utilization 

appropriate agrotechnologies  

 

Téma vypísaná pre:  

Študijný  program:   Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej       

výroby  

 

Forma štúdia:     denná, externá 

 

Tézy riešenia problematiky: 

Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti 

utláčania pôdy a vplyvu konštrukčných parametrov poľnohospodárskej techniky na pôdny 

environment a na vlastnosti pôdy. Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť 

analýzu literárnych poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu: 

• súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti kontaminácie pôdy nežiadúcimi 

látkami, 

• rôznych možností obrábania pôdy a ich vplyv na schopnosť sorpčného komplexu 

viazať živiny, 

• vybraných vlastností pôdy, ktoré definujú fyzikálno-mechamické vlastnosti pôdy, 

• vplyvu voľby spracovania pôdy na energetickú náročnosť pri použití prípravkov 

na úpravu štruktúry pôdy, 

• hodnotenia vlastností pôdy resp. technológií obrábania pôdy vo vzťahu k produkcii 

emisií NOx, CO2.  

Zdôvodnenie potreby riešenia: 

Chemické zaťaženie pôd je stále väčší problém, ktorý trápi nielen poľnohospodárov ale aj 

ekológov. Znečistenie spodných vôd, degradácia štruktúry pôdy spojená s eróziou pôdy je 

významný faktor,  ktorý vplýva na prirodzené vlastnosti pôdy a jej odolnosť voči zhutňovaniu 

prejazdom ťažkej techniky. Voľbou vhodnej agrotechniky v spojení s prostriedkami  

na úpravu štruktúry pôdy môžeme dosiahnuť zmenu fyzikálno-mechanických ale aj 

chemických vlastností pôdy, ktoré umožnia efektívnejšie využívanie živín rastlinami. 

V priebehu riešenia práce bude časť meraní uskutočnená na pôdnom kanáli a výsledky budú 

verifikované v teréne za použitia moderných počítačových simulačných technológií. 

 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 

 

 

 



Meno, priezvisko a tituly školiteľa: doc. Ing. Ján  Jobbágy, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra strojov a výrobných biosystémov 

 TF SPU v Nitre 

 

Názov témy doktorandskej práce:  Vytvorenie zariadenia a programového vybavenia pre 

diaľkový monitoring pásových zavlažovačov 

 

Názov témy v anglickom jazyku:      Creation of equipment and software for remote 

monitoring of hose reel irrigation machine 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:  externá  

 

Tézy riešenia problematiky: 

Cieľom riešenia doktorandskej práce je tvorba cenovo dostupného zariadenia pre diaľkové 

sledovanie stavu pásových zavlažovačov, jeho testovanie a vytvorenie návrhového vzoru 

tohto zariadenia. Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť analýzu literárnych 

poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu:  

• súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti zberu dát pozície a činnosti 

pásových zavlažovačov, 

• návrh programového vybavenia pre monitorovanie činnosti a pozície pásového 

zavlažovača, 

• programovanie klienta, umiestneného na pásovom zavlažovači a jeho testovanie, 

• programovanie a testovanie koncových bodov serveru na ktoré sa bude klient 

dopytovať, 

• testovanie komunikácie medzi klientom a serverom, 

• testovanie klienta v reálnych podmienkach, 

• testovanie komunikácie medzi klientom a serverom v reálnych podmienkach, 

• tvorba dokumentácie k zariadeniu (klient + server), 

• vytvorenie reálneho zariadenia.  

 

Zdôvodnenie potreby riešenia: 
Napredovať v monitorovaní a ovládaní zariadenia prostredníctvom moderných technológii sa čím 

ďalej tým viac stáva nevyhnutnou súčasťou technických prvkov v oblasti poľnohospodárstva. Možno 

skonštatovať, že jedným z najcennejších faktorov poľnohospodárstva sú práve informácie, kde ich 

zber a zhodnocovanie umožňuje následne užívateľovi vykonávať určité zmeny v reálnom čase a to aj 

bez fyzickej prítomnosti pri zariadení.  Poľnohospodárske spoločnosti čím ďalej tým viac sa 

zameriavajú na tento smer a to vo všetkých odvetviach poľnohospodárskej činnosti, to znamená 

nevynechajúc zavlažovanie či už širokozáberovou, tak aj pásovou technikou. Správne a presné 

informácie v reálnom čase, dokážu zabezpečiť plynulý chod strojných zariadení, predpovedať poruchy 

a tým ušetriť nemalé čiastky z rozpočtov poľnohospodárskych podnikov. Práve konečné šetrenie 

financií poľnohospodárskych podnikov zabezpečuje neustály rozvoj oblasti zberu a zhodnocovania 

informácií. Primárnym cieľom doktorandskej práce bude vytvorenie cenovo dostupného zariadenia pre 

zber informácií o pracovnej činnosti a pozičných vlastností statívu v reálnom čase u pásového 

zavlažovača, keďže tento problém je doposiaľ nevyriešený. 

 

Požiadavky na uchádzačov: ovládanie programovacích jazykov 



 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa: doc. Ing. Ján  Jobbágy, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra strojov a výrobných biosystémov 

 TF SPU v Nitre 

 

Názov témy doktorandskej práce:  Riadenie závlahového režimu plodín modernými 

technológiami s ohľadom na pôdny environment 

 

 

Názov témy v anglickom jazyku:      The management of crop irrigation mode by the modern 

technologies with regards on the soil environment 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:  denná  

 

Tézy riešenia problematiky: 

Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti 

riadenia závlahového režimu a vplyvu konštrukčných parametrov závlahovej techniky na 

pôdny environment pri aplikácii závlahy. Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné 

urobiť analýzu literárnych poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu: 

• súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti zavlažovania, 

• rôznych možností aplikácie závlahy postrekom na vybranú lokalitu, 

• vybraných vlastností pôdy, ktoré definujú degradačné vlastnosti pôdy, 

• vplyvu zavlažovača na zhutnenie pôdy v stopách kolies, 

• vplyvu používania rôznych distribútorov na zhutnenie pôdy, 

• eliminovania degradačných procesov pôsobenia závlahovej techniky na pôdny 

environment, 

• hodnotenia vlastností pôdy vo vzťahu k produkcii emisií NOx, CO2,  

• ekonomické zhodnotenie zrealizovaného systému zavlažovania. 

Zdôvodnenie potreby riešenia: 

V súčasnosti sa čím ďalej tým viac zaoberá ľudstvo fenoménom globálneho otepľovania, 

súvisia s ním aj zmeny klimatických podmienok v poslednom období, a tvorba skleníkových 

plynov, prívalové dažde v niektorých oblastiach, resp. na druhej strane dlhodobo trvajúce 

suchá. Problematika zavlažovania teda napreduje a čím ďalej, tým viac si bude vyžadovať 

zariadenia, ktoré budú šetrné ku obzvlášť vzácnemu zdroju – vody, a na strane druhej to bude 

musieť byť technika, ktorá bude chrániť a eliminovať degradačné procesy pôsobenia 

závlahovej techniky na pôdny environment. Pri zavádzaní závlahových systémov a riadení 

závlahového režimu sú dôležité vstupné podmienky, medzi ktoré zaraďujeme technické  

a prevádzkové parametre armatúry a distribútorov závlahovej vody (napr. vstupný tlak, dĺžka 

potrubia,  automatizácia prevádzky a časové intervaly závlahy). Z hľadiska riadenia 

závlahového režimu ide o presné načasovanie a stanovenie presnej závlahovej dávky. 

Mimoriadne dôležitá je aj kvalita práce súčasnej závlahovej techniky. Postavili sme si za cieľ 

zhodnotiť popri tom aj zhutnené oblasti zameraných lokalít, tvorba pôdnych prísuškov a 

zmien v produkcii NOx a CO2. Na druhej strane je to aj znižovanie produkcie skleníkových 

plynov. 

 

Požiadavky na uchádzačov: ovládanie programovacích jazykov 



 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa: doc. Ing. Ján  Jobbágy, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra strojov a výrobných biosystémov 

 TF SPU v Nitre 

 

Názov témy doktorandskej práce:  Hodnotenie efektívnosti modernej a repasovanej 

závlahovej techniky pri riadení závlahového režimu  

  

Názov témy v anglickom jazyku:      Evaluation of efficiency of the modern and refurbished 

irrigation machinery in the management of irrigation 

regime 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:  denná, externá  

 

Tézy riešenia problematiky: 
Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti 

aplikácie širokozáberovej, pásovej a úspornej závlahovej techniky a ich zavedenia do konkrétnej 

oblasti a zhodnotenia ich vplyvu na výslednú kvalitu práce. Na základe uvedeného sa vykoná analýza 

literárnych poznatkov  a práca sa bude viesť v rámci nasledovných čiastkových cieľov: 

 prehľad súčasného stavu problematiky – aplikácia širokozáberových, pásových a úsporných 

zavlažovačov, ich uplatnenie , výhody a nevýhody pre riadenie závlahového režimu,  

 nasadenie a podmienky výberu zavlažovačov pracujúcich postrekom alebo kvapkovým 

spôsobom – novej a modernizovanej, 

o podmienky uplatnenia pre riadenie závlahového režimu, 

o nasadenie zariadenia, 

o oblasť riadenia techniky – ovládací panel, pohon jednotlivých podvozkov, atď., 

o aplikácia  závlahovej dávky – distribútori závlahovej vody, 

o ochrany proti poškodeniu – prevádzkou stroja, proti sabotáži, 

 praktické overenie zariadenia, 

 návrh a realizácia projektu zavlažovania – pivotové široko-záberové, pásové a úsporné 

zavlažovače,  

 hodnotenie kvality práce používanej závlahovej techniky v poľných podmienkach, 

 ekonomické zhodnotenie zrealizovaného systému zavlažovania vo vybranom podniku. 

Zdôvodnenie potreby riešenia: 
V posledných rokoch sa preukázal záujem prevádzkovateľov závlah vo vybraných 

poľnohospodárskych podnikoch minimálne repasovať staršiu závlahovú techniku v oblasti riadenia, 

monitorovania a kvality práce. Na druhej strane je to zavádzanie modernej a novej závlahovej 

techniky, pri ktorej sa vplyvom času znižuje kvalita práce. Fenomén globálneho otepľovania a 

nerovnomerného rozloženia zrážok je žiaľ nielen vymysleným strašiakom, ale aj skutočnosťou. Práve 

dlhotrvajúce suchá a to hlavne vo vegetačnom období pestovania plodín prinútili podnikateľov 

a poľnohospodárov riešiť situáciu nasadenie a sledovania kvality práce zavlažovačov. Problematika 

zavlažovania teda napreduje a čím ďalej tým viac si bude vyžadovať zariadenia, ktoré budú šetrné ku 

obzvlášť vzácnemu zdroju – vody. Riadenie závlahových režimov vyžaduje teda techniku, ktorá na 

začiatku sezóny (vegetačného obdobia) bude ihneď pripravená na plnohodnotné nasadenie. Práve 

preto navrhujeme tému s daným zameraním, ktorá pomôže poľnohospodárom riešiť závlahový režim 

vybraných plodín, monitorovanie a nasadzovanie nielen pásových zavlažovačov, širokozáberovej 

závlahovej techniky, ale aj úspornej závlahy a to pre zavlažovanie kukurice na osivo a zemiakov.    

 

Požiadavky na uchádzačov:  



 

 

Školiteľ:   doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.  

Odborné pracovisko:  Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. 

 

Názov témy doktorandskej práce:  Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov  

agropotravinárskeho sektora 

 
 

 Názov témy v anglickom jazyku:   Improvement of production efficiency of energy from 

agro-food waste 

   

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:  denná 

 
 

 

Tézy riešenia problematiky:  

1. Monitoring vybranej problematiky, analýza najnovších technológií používaných na 

konverziu odpadov z poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie doma 

a v zahraničí. 

2. Implementácia získaných poznatkov do štruktúry  technologického riešenia.    

3. Verifikácia navrhovaných technologických riešení využívania odpadov 

a vyhodnotenie ich  prínosu z energetického a environmentálneho hľadiska. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Výsledkom každej ľudskej činnosti, teda aj poľnohospodárstva a výroby potravín, je okrem 

finálnych produktov aj vznik odpadu, ktorý je v súčasnosti cenným materiálom pre výrobu 

energie. Podniky agropotravinárskeho sektoru zaraďujú do výrobných systémov technológie, 

ktoré prispievajú k zvyšovaniu podielu energie vyrobenej z týchto odpadov. Je celosvetovým 

trendom hľadať riešenia, ktorými je možné zvýšiť efektívnosť technológií výroby energie 

z odpadov, tým podporiť rozvoj hospodárstva na všetkých úrovniach a tiež prispieť k ochrane 

životného prostredia.   

 

Požiadavky na uchádzačov: 

- aktívna znalosť anglického jazyka,  

- záujem o zahraničnú spoluprácu a riešenie danej problematiky vo vyspelých krajinách,  

- technická kreativita, záujem o meraciu techniku, 

- ovládanie štatistických metód. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Školiteľ:   doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.  

Odborné pracovisko:  Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. 
 

Názov témy doktorandskej práce:  Návrh nového systému pre efektívnu činnosť 

fotobioreaktora  
 
 

Názov témy v anglickom jazyku:   Design of Novel System for Effective Operation of 

Photobioreactor 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:  externá 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  

1. Monitoring vybranej problematiky, analýza najnovších poznatkov v oblasti  využitia 

fotobioreaktorov v zahraničí. 

2. Implementácia získaných poznatkov do návrhu technického riešenia.    

3. Verifikácia navrhovaného technického riešenia systému a vyhodnotenie jeho  prínosu 

z energetického, ekonomického a environmentálneho hľadiska. 
 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Hľadanie  bezpečného a trvalo udržateľného zdroja energie je jednou z priorít dnešnej doby. 

V súčasnosti sa venuje pozornosť využitiu rôznych druhov biomasy na energetické účely. 

Využívanie rias, ako perspektívneho zdroja, má veľa výhod, napr. zachytávanie 

atmosférického CO2, môžu rásť aj v sladkej vode a tiež v odpadových vodách ... Pre svoj rast 

potrebujú menej vody a živín, v porovnaní s rastlinami, majú vysokú rýchlosť rastu. 

Podmienky kultivácie mikrorias sú hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú účinnosť fotosyntézy 

a rýchlosť rastu. Optimálna teplota pre pestovanie mikrorias sa líši v závislosti od zloženia 

kultivačného média, od druhu a kmeňa kultivovaných mikrorias. Je však dôležité, aby táto 

teplota bola konštantná. Návrh nového systému na udržanie potrebnej teploty kultivácie 

mikrorias umožní ekonomicky realizovateľné pestovanie mikrorias v strednej Európe. 

 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

- aktívna znalosť anglického jazyka,  

- záujem o zahraničnú spoluprácu a riešenie danej problematiky vo vyspelých krajinách,  

- technická kreativita, záujem o meraciu techniku, 

- ovládanie štatistických metód. 
 

 

 

 

 



 

 

Školiteľ:   doc. Ing. Marian Kučera, CSc. 

Odborné pracovisko:  Katedra konštruovania strojov 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Analýza vlastností vybraných olejov v podmienkach 

tribologického experimentu 

 

Názov témy v anglickom jazyku:   Analysis of properties of selected oils in conditions of 

tribological experiment 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:  denná, externá 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  

V práci bude realizovaný komplexný výskum vybraných olejov v podmienkach zvoleného 

experimentu a vplyvu zmeny spôsobu zaťažovania klzného uzla na vlastnosti  týchto 

mazacích olejov . Vybrané minerálne oleje,  syntetické oleje a biologicky odbúrateľné oleje 

budú podrobené vybraným spôsobom zaťažovania so známymi výkonovými 

charakteristikami. Súčasťou riešenia bude  hodnotenie vplyvu náhodného procesu 

zaťažovania  v definovaných podmienkach mazania  na geometrické charakteristiky 

tribologického systému. Výsledky riešenia pre  rôzne oleje budú porovnávané navzájom ako 

aj s doposiaľ dosiahnutými výsledkami a na ich základe sa vypracujú odporúčania pre ich 

praktické využitie. 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Cieľom riešenia dizertačnej práce je rozšíriť možnosť realizácie vedeckého experimentu na 

kvalitatívne vyššej úrovni. Skúšobné zariadenie umožňuje  meniť zaťaženie  podľa náhodne 

vygenerovaného signálu t.j. simuláciu náhodného procesu zaťažovania a tým sa priblížiť 

k reálnym  prevádzkovým podmienkam. Výsledky, ktoré boli doteraz získané riešením danej 

problematiky, nás presviedčajú o výraznom vplyve zmeny zaťažovania  a jej dynamiky na 

degradáciu prvkov tribologického systému v podmienkach experimentu. Unikátny spôsob 

zaťažovania a možnosť dynamiky jej zmeny dávajú jasnejšiu odpoveď na otázku 

degradability olejov v podmienkach približujúcich sa k praxi. Výpovedná hodnota výsledkov 

dáva reálne predpoklady na formuláciu  odporúčaní pre prax. Tematicky sa vychádza z cieľov 

výskumných projektov VEGA  riešených na Katedre konštruovania strojov. 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

Téma je určená pre absolventov študijného programu Poľnohospodárska technika (denná aj 

externá forma).  

Požiadavky na znalosti a vedomosti uchádzača:  

o anglický jazyk min. na úrovni B1,  

o účasť na študentských vedeckých konferenciách . 



 

 

 
Školiteľ:   prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.  

Odborné pracovisko:  Katedra strojov a výrobných biosystémov 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Vplyv technogénnych faktorov na utlačenie pôdy 

 

Názov témy v anglickom jazyku:   Impact of technogenous faktors on soil compaction 
 

 

   

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:  denná 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  

1. Charakteristika strojov a technologických postupov v poľnej rastlinnej výrobe. 

2. Spracovanie databázy technických parametrov používaných strojov, s dôrazom 

ich kontaktný tlak na pôdu. 

3. Spracovanie databázy technologických operácií v poľnej rastlinnej výrobe s 

dôrazom organizáciu prejazdu strojov po poli. 

4. Štúdium možností zníženia kontaktného tlaku na pôdu. 

5. Experimentálne zisťovanie účinkov meniaceho sa kontaktného tlaku a expozície 

prejazdov na utlačenie pôdy. 

6. Spracovanie a vyhodnotenie získaných výsledkov. 

7. Zostavenie modelu pre efektívne využívanie strojov v rastlinnej výrobe. 

8. Návrh na využitie poznatkov pri výbere a organizovaní nasadenia strojov pre 

prax a ďalší rozvoj vedy. 
 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Súčasné technológie v poľnej rastlinnej výrobe využívajú bohatú skladbu technologických 

postupov a široký sortiment strojov rôznej konštrukcie. Používané stoje majú často výrazne 

rozdiely v hmotnosti a v konštrukcii pojazdovej sústavy. Obidva faktory sa priamo prejavujú 

ako kontaktný tlak, ktorý spolu s ďalšími parametrami agregácie stroja a pôdnych vlastností, 

negatívne pôsobia na pôdne prostredie. Cieľom riešenia bude skúmanie vplyvu jednotlivých 

faktorov pomocou analýz fyzikálnych vlastností pôdy, penetrometrického odporu pôdy, ale aj 

pomocou stavu porastu, výšky a kvality úrody. Výsledkom bude model na efektívne 

využívanie strojov rešpektujúci agronomické, environmentálne i ekonomické hľadisko 

výroby.  

Riešenie uvedenej problematiky bude smerovať k zabezpečeniu udržateľnosti výskumu 

v rámci cieľov „Laboratória inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii“ centra 

Agrobiotech ITMS 26220220180 a udržateľnosti projektu ITEPAg „.“Aplikácia 

informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti 

produkčného agrosystému”. ITMS 26220220014. 
 

Požiadavky na uchádzačov: 



Školiteľ:   doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.  

Odborné pracovisko:  Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Manažérstvo rizika v poľnohospodárskom podniku 

 

Názov témy v anglickom jazyku:   Risk management in agriculture enterprise 

   

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:  denná, externá 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  

1. Manažérstvo rizík zamerané na rizikové faktory ohrozenia „človek – stroj – pracovné 

prostredie“. 

2. Zhodnotenie dodržiavania zákonných predpisov pri určených pracovných činnostiach. 

3. Posúdenie vybraných rizikových faktorov kvality pracovného prostredia. 

4. Návrh technických opatrení znižujúcich rizika na akceptovateľnú úroveň. 

5. Zdôvodnenie nutnosti komplexného riešenia manažérstva rizík (zvýšenie bezpečnosti 

pri pracovných činnostiach, vylúčenie dodatočne vyvolaných  nákladov). 
 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Problematika manažérstva rizika v poľnohospodárstve sa javí v poslednej dobe veľmi 

aktuálnou, a to najmä z vyplývajúcich potrieb zefektívnenia  ekonomiky práce, ako aj 

starostlivosti o bezpečnosť zamestnancov na pracovisku. Nevyhnutným krokom pre 

zvládnutie tejto úlohy je identifikácia všetkých pracovných postupov vzťahujúcich sa  

k jednotlivým činnostiam a stanovenie zdrojov rizík spojených s každým identifikovaným 

nebezpečenstvom. Manažérstvo rizika predstavuje dôležitý nástroj na identifikovanie týchto 

rizík, ich analýzu, hodnotenie, klasifikáciu a v neposlednom rade aj ich znižovanie za pomoci 

použitia vhodných opatrení. I keď došlo k významnému pokroku pri zlepšovaní noriem 

v odvetví poľnohospodárstva, zostáva ešte veľa opatrení, ktoré je možné a potrebné zvládnuť, 

aby sa úrazovosť v poľnohospodárstve znížila, jednou z nich je aj prepracovanie vyhlášky 

45/2010 Z. z. Riešenie bezpečnosti pracovného a životného prostredia v poľnohospodárstve je 

problematika veľmi aktuálna aj z hľadiska HACCP. Práca bude zameraná na komplexné 

posúdenie rizík v poľnohospodárskej praxi a novelizáciu vyhlášky k zohľadneniu aktuálnych 

nebezpečenstiev a z rizík zohľadňujúcich moderné trendy zavadzané do poľnohospodárskej 

praxe. 

Požiadavky na uchádzačov: 

- Jazyková zdatnosť a záujem o rozbor a riešenie uvedenej problematiky vo vyspelých 

krajinách. 

- Vzťah k simulačným a výpočtovým softvérom v oblasti bezpečnosti práce. 

- Záujem o zahraničnú spoluprácu, technická kreativita, vzťah k meracím 

a diagnostickým prácam. 

 



Výrobné technológie 
 

Školiteľ:   doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra kvality a strojárskych technológií 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Technicko-ekonomická optimalizácia v procesoch 

pokovovania 

  
 

Názov témy v anglickom jazyku:   Technical and economic optimization in plating 

processes 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Výrobné technológie 

Študijný odbor: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:  denná, externá 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  

Zavedenie systému manažérstva kvality môže priniesť úspech pre organizácie, ktoré je 

potrebné usmerňovať a riadiť. Systém manažérstva kvality má podporovať výrobné procesy 

pri vypracovaní, zavedení a zlepšovaní manažérstva kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť 

zákazníka. Zavedený systém manažérstva kvality poskytuje dôkaz pre zákazníkov, že 

organizácia je schopná poskytovať produkty, ktoré spĺňajú požiadavky a zlepšujú efektívnosť 

a účinnosť výkonnosti organizácie. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Získanie certifikátu na systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 dáva 

predpoklad, že organizácia dokáže udržať a trvalo zlepšovať kvalitu vyrábaných výrobkov. 

Do výrobných procesov zaviesť štatistické techniky, ktoré pomôžu pochopiť variabilitu 

procesov a tak pomôcť organizáciám riešiť problémy a zlepšovať efektívnosť a účinnosť. 

Štatistické techniky môžu pomôcť merať, opísať, analyzovať, interpretovať a modelovať 

takúto variabilitu. Štatistická analýza takýchto údajov môže lepšie pochopiť charakter, rozsah 

a príčiny variability a tak pomôcť vyriešiť a dokonca vylúčiť problémy, ktoré môže takáto 

variabilita zapríčiniť, čím sa dosahuje trvalé zlepšovanie. 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Školiteľ:   doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra kvality a strojárskych technológií 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Využitie moderných nástrojov a metód riadenia 

kvality vo vybranej organizácii 

 
 

Názov témy v anglickom jazyku:   Using modern tools and quality management methods in 

the selected organization 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Výrobné technológie 

Študijný odbor: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:  denná, externá 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  

Súčasné konkurenčné prostredie núti každú organizáciu k aktivite, ktorá je nasmerovaná  

na prispôsobovanie sa zmenám v prostredí, v ktorom pôsobí, a na neustále zlepšovanie. Jedná 

sa o nepretržitý proces, ktorý je vyvolaný vývojom na trhu – zmenami v správaní sa 

konkurencie a meniacimi sa požiadavkami zákazníkov. Aby bola organizácia schopná na tieto 

zmeny reagovať, proces neustáleho zlepšovania musí byť organizovaný ako systém a zároveň 

realizovaný nepretržite, každodenne. Dôležité je, aby sa neustále zlepšovanie stalo 

strategickým cieľom každej organizácie. Teória i prax pozná množstvo nástrojov a metód, 

ktoré sa vo významnej miere uplatňujú ako účinné prostriedky pre neustále zlepšovanie. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Nástroje a metódy riadenia kvality tvoria osobitnú skupinu v rámci manažérskych disciplín. 

Všetky činnosti, ktoré sú vykonávané v rámci podnikových procesov by mali byť vykonávané 

čo najkvalitnejšie. Zabezpečovanie kvality je potrebné i pri podporných, obslužných, či 

riadiacich procesoch. V každom procese môže organizácia využiť rôzne nástroje, metódy  

a techniky riadenia kvality. 

 

Požiadavky na uchádzačov: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľ:   doc. Ing. Martin Kotus, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra kvality a strojárskych technológií 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Zlepšovanie kvality výrobného procesu vo vybranej 

organizácii 

 
 

Názov témy v anglickom jazyku:   Quality Improvement of Manufacturing Processes in the 

Selected Organization 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Výrobné technológie 

Študijný odbor: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:  denná, externá 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  
Dizertačná práca bude zameraná na zlepšovanie kvality výrobných procesov vo vybranej 

organizácii. Doktorand navrhne a aplikuje koordinované činnosti zamerané na usmerňovanie 

a riadenie organizácie vzhľadom na kvalitu výrobného procesu, či výrobku. V zmysle 

platných noriem kvality, bude práca zahŕňať budovanie a udržiavanie systému manažérstva 

riadenia kvality spojeného s chápaním kvality produktu zákazníkom, ako aj pravidelnú 

kontrolu plnenia cieľov a prijímanie opatrení na ich dosiahnutie. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

V záujme úspechu výrobnej organizácie je nevyhnutné produkovať vysokokvalitné výsledné 

produkty, a zároveň pri výrobe znížiť počet tzv. nepodarkov, ako i reklamácií na minimálnu 

možnú mieru, čo sa odrazí v profite a konkurencieschopnosti danej spoločnosti. 

Výsledkom záverečnej práce je zlepšenie systému riadenia kvality vo výrobnej organizácii pri 

súčasnom dosiahnutí požadovanej kvality produktov a procesov vzhľadom na konkurenčné 

postavenia firmy na trhu a uspokojovanie potrieb zákazníkov. 

 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľ:   doc. Ing. Martin Kotus, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra kvality a strojárskych technológií 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Hodnotenie kvality povrchových úprav odolných 

proti korózii 

 
 

Názov témy v anglickom jazyku:   Quality evaluation of corrosion-resistant coatings 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Výrobné technológie 

Študijný odbor: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:  denná, externá 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  
Téma dizertačnej práce je zameraná na definovanie základných procesov korózie a jej vplyv 

na povrchovú úpravu materiálov používaných v praxi. Koróziu môžeme definovať ako 

postupný, samovoľne prebiehajúci proces znehodnocovania materiálu pôsobením okolitého 

prostredia. Bežné metódy koróznych skúšok sú popísané v STN, EN, ISO, DIN, ASTM 

normách, alebo v špecializovanej literatúre venovanej tejto problematike. Ciele dizertačnej 

práce môžeme zhrnúť do nasledovných bodov: 

- výber vhodného materiálu pre určité podmienky, 

- overenie odolnosti materiálu v danom prostredí, 

- overenie zariadenia z hľadiska hodnotenia korózie. 
 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

U povrchových vrstiev kovových materiálov vystavených opotrebeniu prebieha rad 

fyzikálnych a chemických pochodov, ktorých intenzita a účinok závisí od vlastností  

a podmienok, pri ktorých k opotrebeniu dochádza. Toto rozrušovanie sa môže prejavovať 

rozlične, od zmeny vzhľadu až po úplný rozpad celistvosti súčiastky.  

Z dôvodu nedostatočnej informácie o koróznej odolnosti materiálu, alebo protikoróznej 

ochrany sa pristupuje k uskutočneniu koróznych skúšok. Hlavnou požiadavkou na skúšky je 

ich spoľahlivosť, reprodukovateľnosť a vysoká vypovedacia schopnosť o chovaní 

tribologického systému. Korózne testy svojou výstupnou hodnotou dokážu definovať 

vhodnosť použitia a odolnosť povrchových úprav materiálov proti korózií pre potreby praxe. 

 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

 

 

 
 



Školiteľ:   Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc. 

Odborné pracovisko:  Katedra kvality a strojárskych technológií 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Hodnotenie stability povrchových vrstiev súčiastok 

nanášaných eloxovaním       

 
 

Názov témy v anglickom jazyku:   Rating the stability of surface layers of anodised parts 

 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Výrobné technológie 

Študijný odbor: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:  denná, externá 

 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  

- analýza vplyvu očistenia súčiastky pred eloxovaním na kvalitu povrchu, 

- hodnotenie hrúbky nanesenej vrstvy na odolnosť voči korózii, 

- hodnotenie zafarbenia súčiastok eloxovaním, 

- hodnotenie vplyvu koncentrácie roztoku na eloxovaný povrch, 

- hodnotenie vplyvu použitých elektrických hodnôt na eloxovaný povrch. 
 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Téma vypísaná na požiadavku vybraného podniku na zvyšovanie kvality nanesených vrstiev 

súčiastok realizovaných v automobilovom priemysle a ich odolnosť voči korózii. 

 

 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

Absolvent študijného programu Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Školiteľ:   Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc. 

Odborné pracovisko:  Katedra kvality a strojárskych technológií 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Hodnotenie stability povrchových vrstiev súčiastok 

nanášaných Zn - Ni                                       

 
 

Názov témy v anglickom jazyku:   Evaluation of the stability of surface layers of Zn-Ni 

deposited parts 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Výrobné technológie 

Študijný odbor: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:  denná, externá 

 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  

- analýza vplyvu očistenia súčiastky pred nanášaním  Zn – Ni na kvalitu povrchu, 

- hodnotenie hrúbky nanesenej vrstvy na odolnosť voči korózii, 

- hodnotenie vplyvu koncentrácie roztoku na nanesený  povrch Zn – Ni, 

- hodnotenie vplyvu použitých elektrických hodnôt na nanesený  povrch Zn – Ni.  
 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Téma vypísaná na požiadavku vybraného podniku na zvyšovanie kvality nanesených vrstiev 

súčiastok realizovaných v automobilovom priemysle a ich odolnosť voči korózii. 

 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

Absolvent študijného programu Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľ:   doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra kvality a strojárskych technológií 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Optimalizácia strednej životnosti nástrojov v kusovej 

a prototypovej výrobe 

  

 
 

Názov témy v anglickom jazyku:   Optimization of medium life of tools  in pieces and 

prototypes production 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Výrobné technológie 

Študijný odbor: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:  denná, externá 

 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  

Dizertačná práca bude zameraná na:  

 určenie hraničného času životnosti najpoužívanejších (štandardných) nástrojov 

používaných pri frézovaní, 

 definovanie východiskových rezných parametrov najpoužívanejších (štandardných) 

nástrojov v prototypovej, kusovej a malosériovej výrobe, aby sa zmiernilo poškodenie 

nástroja v dôsledku opotrebovania reznej hrany,  

 na základe stanovenia hraničného času životnosti  nástrojov, zabrániť poškodeniu 

nástroja v dôsledku opotrebovania reznej hrany v kombinácii s maximálnym využitím 

času strávenom v reze vzhľadom na možnú renováciu nástroja . 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Dizertačná práca má technický význam a je vyžiadaná praxou.  

Určenie hraničného času životnosti kovospracujúcich nástrojov ma veľký význam z pohľadu 

opotrebenia nástroja a jeho možnej renovácie. Po prekročení hranice opotrebenia už nie je 

možné rezný nástroj renovovať a tým sa zvyšujú náklady výroby a následne sa zvyšuje aj 

cena polovýrobku, či hotového výrobku. 

Aby výroba bola rentabilná je potrebné sledovať životnosť nástroja, následne určiť jeho 

hraničný čas životnosti vzhľadom na možnú renováciu nástroja za predpokladu maximálneho 

využitia času stráveného v reze. 

Dizertačná práca bude riešená v spolupráci s organizáciu Muehlbauer Technologies, s.r.o.   

 

 

Požiadavky na uchádzačov: 
 



Školiteľ:   doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra kvality a strojárskych technológií 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Optimalizácia geometrie plastovej súčiastky pre 

konštrukciu vstrekovacej formy z pohľadu 

ekonomiky výroby 

 

  

Názov témy v anglickom jazyku:   Optimizing the geometry of the plastic component for 

the injection mold construction from the point of view of 

the production economy 

  

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Výrobné technológie 

Študijný odbor: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:  externá 

 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  
Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti 

technicko-marketingovej analýzy využívania plastových výrobkov. Práca bude riešená  

vo výrobnom podniku pre spracovanie plastov a následnej výroby dielcov pre automobilový 

priemysel. Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť analýzu literárnych 

poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu: 

• súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti marketingových nástrojov, 

• zhodnotenia reálneho stavu vybavenia podniku technickými prostriedkami a popísaniu 

optimalizácie strojového vybavenia z pohľadu firmy, 

• prieskum trhu v oblasti dodávateľov techniky a ich servisné možnosti, 

• analýza spotreby energií a finančných výdavkov na  vedu, výskum a konštrukciu 

plastových dielcov. 
 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

S ohľadom na súčasnú výrobu a kvalitu vyrábaného produktu má veľký vplyv na rozmery, 

tvar a životnosť výrobku počiatočná vstrekovacia forma, ktorá sa využíva pri zhotovení 

základného tvaru vyrábaného dielca. Jej príprava často ovplyvňuje spotrebu energie 

a finančných výdavkov, ktoré sa odrážajú v nákupných cenách finálneho výrobku. Predajnosť 

týchto výrobkov má priamy súvis s predajom osobných i nákladných vozidiel. 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

 

 

 
 



Dopravné stroje a zariadenia 
 

 

Školiteľ:   doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra dopravy a manipulácie 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Výskum kvalitatívnych vlastností ekologických 

nositeľov energie simuláciou prevádzkového 

zaťaženia   

Názov témy v anglickom jazyku:   Research on the qualitative qualities of environmental 

energy carriers by simulating the operational load 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný odbor: 5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia:  denná 
 

Tézy riešenia problematiky: 

- súčasný stav riešenej problematiky zameraný na teoretický rozbor fyzikálno-chemických 

vlastností prevodovo-hydraulických ekologických kvapalín, 

- návrh metodiky merania ekologických nositeľov energie v laboratórnych podmienkach, 

- experimentálne merania v laboratórnych podmienkach s porovnaním kvalitatívnych 

vlastností zvolených typov ekologických nositeľov energie, 

- porovnanie a vyhodnotenie prevádzkových a laboratórnych meraní s vybranými typmi 

ekologických kvapalín, 

- vypracovanie odporúčania pre prax. 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Súčasťou dlhodobého výskumu na Katedre dopravy a manipulácie je oblasť hydraulických 

mechanizmov a výskum nositeľov energie v poľnohospodárskej a lesníckej technike. Výskum 

bude orientovaný na možnosti použitia nových hydraulických a prevodových kvapalín  

so zameraním na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a na hodnotenie ich 

vplyvu na zmenu posudzovaných  parametrov v poľnohospodárskej a lesníckej technike. 

Z  dôvodu zvyšovania ekonomickej efektívnosti realizovaného výskumu budú uskutočnené 

zrýchlené laboratórne skúšky hydraulických a prevodových systémov poľnohospodárskych 

a lesníckych strojov. Splnenie uvedeného cieľa bude možné realizovať na špecializovanom 

skúšobnom laboratórnom zariadení, ktoré je zamerané na hodnotenie technických 

a kvalitatívnych parametrov prvkov prenosových sústav a ekologických kvapalín. V rámci 

uvedenej problematiky bolo riešených viacero domácich a zahraničných projektov, ktorých 

výstupom bol vznik a zavedenie nových metodík do praxe. V uvedenej oblasti  boli 

dosiahnuté významné nielen teoretické výsledky, ale výsledky výskumnej činnosti boli 

realizované v praxi. 

   

Požiadavky na uchádzačov:  

- absolvent študijného programu na prvom  a druhom stupni štúdia: Prevádzka dopravných a 

manipulačných strojov, 

- orientácia na problematiku hydraulických prenosových sústav a ekologických nositeľov 

energie,  

- aktívna znalosť anglického jazyka, vodičský preukaz skupiny T. 



Školiteľ:   doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra dopravy a manipulácie 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Sledovanie technických a ekologických parametrov 

spaľovacích motorov v laboratórnych 

a prevádzkových podmienkach  

Názov témy v anglickom jazyku:   Monitoring of the technical and ecological parameters of 

internal combustion engines in laboratory and operating 

conditions 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný odbor: 5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia:  denná 
 

Tézy riešenia problematiky:  

- súčasný stav riešenej problematiky zameraný na oblasť znižovania emisií spaľovacích 

motorov, 

- analýza tvorby emisií v spaľovacích motorov, 

- charakteristiky skúšok vozidlových spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových 

podmienkach, 

- návrh metodiky meraní technických a ekologických parametrov vozidlových spaľovacích 

motorov v laboratórnych podmienkach, 

-  návrh metodiky meraní technických a ekologických parametrov vozidlových spaľovacích 

motorov v prevádzkových podmienkach, 

- experimentálne merania v laboratórnych a prevádzkových podmienkach, 

- vyhodnotenie laboratórnych a prevádzkových meraní, 

- odporúčania pre prax. 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

V súčasnom období patrí problematika environmentalistiky a energetiky medzi závažné 

problémy v spoločnosti. Na vytváranie nežiaducich emisií, ako aj energetického zaťaženia má 

významný vplyv doprava. Sektor dopravy sa podieľa podľa úrovne motorizácie na 

znečisťovaní ovzdušia približne v rozsahu od 13% až do 20%.  

Pohonnou jednotkou v mobilných energetických prostriedkoch využívaných v doprave je 

spaľovací motor. Jedným z nedostatkov spaľovacieho motora sú produkty spaľovania, čiže 

emisie výfukových plynov. Výfukové emisie vznetových a zážihových spaľovacích motorov 

majú negatívny dopad na životné prostredie, ako aj na človeka. Ide najmä o emisie škodlivín, 

hlavne “skleníkových” plynov, ktoré spôsobujú postupné nezvratné otepľovanie planéty a 

narúšajú rovnováhu v prírode kyslými dažďami. Hovoríme tu predovšetkým o oxide 

uhličitom CO2, oxidoch dusíka NOX, metáne CH4 a oxidoch síry SOX.  

Európska únia pristúpila k opatreniam, ktorých realizovaním by malo byť zabezpečené 

zníženie tvorby emisií skleníkových plynov do roku 2020 až o 20 % oproti roku 1990. 

Európske spoločenstvo, ako regulačný orgán v oblasti motorových vozidiel už viac ako 20 

rokov stanovuje limitné požiadavky na vozidlá z pohľadu ich vplyvu na environment. Na 

základe vyššie uvedených skutočností je potrebné pozornosť venovať objektívnemu 

posudzovaniu emisného stavu spaľovacích motorov v reálnych prevádzkových podmienkach 

doplnených o informácie zo simulácii z laboratórnych meraní.    



Požiadavky na uchádzačov: 
 

- Absolvent študijného programu na prvom stupni vysokoškolského štúdia: Prevádzka 

dopravných a manipulačných strojov. 

- Absolvent študijného programu na druhom stupni vysokoškolského štúdia: Prevádzka 

dopravných strojov a zariadení. 

- Orientácia na problematiku spaľovacích motorov. 

- Znalosť anglického jazyka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľ:   doc. Ing. Ivan Janoško, CSc. 

Odborné pracovisko:  Katedra dopravy a manipulácie 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Posúdenie vybraných technických parametrov 

vozidiel cestnej údržby  

  

Názov témy v anglickom jazyku:   Assessment of selected technical parameters of road 

maintenance vehicles 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný odbor: 5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia:  denná, externá 
 

Tézy riešenia problematiky:  

- exploatačné a energetické parametre prepravných cyklov, optimalizáciu režimov 

prevádzky špecializovaných dopravných prostriedkov pre údržbu cestnej siete, 

- zlepšenie ekologických parametrov s možnosťou overenia alternatívnych 

ekologických pohonných hmôt a kvapalín v sústavách dopravných vozidiel, 

- v nadväznosti na pracovné zaťaženie a vyťaženie dopravných prostriedkov posúdiť 

technický stav spaľovacieho motora a ostatných členov transmisie, resp. pracovných 

orgánov so sledovaním emisných limitov  a ich posúdenie podľa Euro III až V, 

zníženie environmentálnej zaťaženosti ovzdušia škodlivými exhalátmi pri prevádzke 

v intraviláne a extraviláne, napr. Národná diaľničná spoločnosť, MB servis a podniky 

komunálnych technických služieb. 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Riešenie problematiky vychádza z aktuálnej orientácie Katedry dopravy a manipulácie 

a rozvoja akreditovaných študijných programov. Riešenie problematiky technicko-

ekologických charakteristík mobilnej techniky vychádza aj zo spoločenskej objednávky 

niektorých podnikov. 

 

Požiadavky na uchádzačov: 
 

- Absolvent študijného programu na prvom stupni vysokoškolského štúdia: Prevádzka 

dopravných a manipulačných strojov. 

- Absolvent študijného programu na druhom stupni vysokoškolského štúdia: Prevádzka 

dopravných strojov a zariadení. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľ:   doc. Ing. Ivan Janoško, CSc. 

Odborné pracovisko:  Katedra dopravy a manipulácie 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Posúdenie vybraných prísad do uhľovodíkových palív   

  

Názov témy v anglickom jazyku:   Assessment of selected additives in hydrocarbon fuels 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný odbor: 5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia:  denná, externá 
 

Tézy riešenia problematiky:  

- exploatačné a energetické parametre spaľovacích motorov spaľujúcich uhľovodíkové    

palivá,  

- výskum vplyvu aditívnych prísad na energetické a emisné parametre spaľovacích 

motorov           s cieľom zlepšenia ekologických parametrov s možnosťou overenia 

alternatívnych ekologických pohonných hmôt a kvapalín v sústavách dopravných 

vozidiel, 

- v nadväznosti na pracovné zaťaženie a vyťaženie dopravných prostriedkov posúdiť 

technický stav spaľovacieho motora a ostatných členov transmisie, resp. pracovných 

orgánov so sledovaním emisných limitov  a ich posúdenie podľa noriem  Euro IV až 

VI, 

- zníženie environmentálnej zaťaženosti ovzdušia škodlivými exhalátmi pri prevádzke 

v intraviláne a extraviláne napr. Národná diaľničná spoločnosť, MB servis a podniky 

komunálnych technických služieb. 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Riešenie problematiky vychádza z aktuálnej orientácie Katedry dopravy a manipulácie 

a rozvoja akreditovaných študijných programov. Riešenie problematiky zlepšovania vlastností 

uhľovodíkových palív si vyžaduje primiešavanie ušľachtilých prísad zlepšujúcich prípravu 

zmesi, vytvárania efektívnejších chemických väzieb ako aj menej agresívnych zlúčenín vo 

výfukových plynov poškodzujúcich životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 

 

Požiadavky na uchádzačov: 
 

- Absolvent študijného programu na prvom stupni vysokoškolského štúdia: Prevádzka 

dopravných a manipulačných strojov. 

- Absolvent študijného programu na druhom stupni vysokoškolského štúdia: Prevádzka 

dopravných strojov a zariadení. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Školiteľ:   doc. Ing. Marian  Kučera, CSc. 

Odborné pracovisko:  Katedra konštruovania strojov 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Analýza vybraných ukazovateľov tribologického 

experimentu z pohľadu spôsobov zaťažovania 

  

Názov témy v anglickom jazyku:   Analysis of selected indicators of the tribological 

experiment in terms of loading methods 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný odbor: 5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia:  denná, externá 
 

Tézy riešenia problematiky: 

V práci bude realizovaný komplexný výskum vplyvu zmeny spôsobu zaťažovania klzného 

uzla na vlastnosti prvkov tribologického systému  použitého  v rámci experimentu. Súčasťou 

riešenia bude  hodnotenie experimentu  v definovaných podmienkach mazania a definovaných 

podmienkach zaťažovania na geometrické charakteristiky tribologického systému. Výsledky 

riešenia pre  rôzne spôsoby zaťažovania budú porovnávané navzájom ako aj s doposiaľ 

dosiahnutými výsledkami. Na základe ich štatistického spracovania  budú vypracované 

odporúčania pre ich praktické využitie. 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Cieľom riešenia dizertačnej práce je rozšíriť možnosť realizácie vedeckého experimentu na 

kvalitatívne vyššej úrovni. Skúšobné zariadenie umožňuje  meniť zaťaženie  podľa náhodne 

vygenerovaného signálu t.j. simuláciu náhodného procesu zaťažovania a tým sa priblížiť 

k reálnym  prevádzkovým podmienkam. Výsledky, ktoré boli doteraz získané riešením danej 

problematiky, nás presviedčajú o výraznom vplyve zmeny zaťažovania  a jej dynamiky na 

degradáciu prvkov tribologického systému v podmienkach experimentu. Unikátny spôsob 

zaťažovania a možnosť dynamiky jej zmeny dávajú jasnejšiu odpoveď na otázku 

degradability olejov v podmienkach približujúcich sa k praxi. Výpovedná hodnota výsledkov 

dáva reálne predpoklady na formuláciu  odporúčaní pre prax. Tematicky sa vychádza z cieľov 

výskumných projektov VEGA  riešených na Katedre konštruovania strojov. 

Požiadavky na uchádzačov:  

Téma je určená pre absolventov študijného programu:  Prevádzka dopravných strojov 

a zariadení, Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách.  

Požiadavky na znalosti a vedomosti uchádzača:  

o anglický jazyk min. na úrovni B1,  

o znalosti z konštrukcie strojov a zariadení (Solid Works),  

o účasť na študentských vedeckých konferenciách.  

 

 

 

 



Školiteľ:   doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra dopravy a manipulácie 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Zlepšenie trakcie kolesového traktora pomocou 

špeciálnych zariadení na hnacích kolesách                                       

  

Názov témy v anglickom jazyku:   Improvement of wheels tractor traction by special 

devices on driving wheels 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný odbor: 5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia:  denná, externá 
  

Tézy riešenia problematiky: 

- súčasný stav riešenej problematiky zameraný na možnosti zlepšenia záberových 

vlastností traktorových kolies, prenos hnacej sily traktora na podložku, technické 

riešenia zvyšujúce ťahové sily kolesových traktorov a preklz ako nežiaduci jav pri 

prenose síl,  

- návrh konštrukcie špeciálnych zariadení, ktoré sa montujú na kolesá traktora a 

umožňujú zvýšiť ťahovú silu traktora a znížiť preklz kolies pri zlých záberových 

podmienkach, 

- realizácie funkčného modelu určeného pre malotraktor za účelom praktického overenia 

navrhnutého technického riešenia, 

- návrh vhodnej metodiky na meranie vybraných parametrov traktora vybaveného 

navrhnutým zariadením, 

- určenie vhodných parametrov, na základe ktorých budú charakterizované vlastnosti 

navrhnutého zariadenia v porovnaní so štandardnými pneumatikami.  

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

V súčasnosti je kľúčovým problémom výrobcov traktorov prenosom síl z pojazdového 

ústrojenstva na podložku. Dôkazom je množstvo technických riešení, ktoré sú ponúkané ako 

alternatívy ku klasickým štyrom kolesám vybavených pneumatikami. Jedná sa rôzne typy 

pásových alebo polopásových podvozkov, zvyšovanie počtu náprav a podobne. Tieto 

opatrenie spôsobujú takmer vždy zvýšenie hmotnosti, ceny a nákladov na prevádzku traktora. 

Problematika prenosu síl ovplyvňuje nielen efektivitu prevádzky traktora a tým aj náklady 

jeho prevádzkovateľa, ale v neposlednom rade vplýva aj na negatívne účinky 

poľnohospodárskej techniky na pôdu. Hľadanie možností na zvýšenie ťahových síl traktorov 

na základe eliminácie preklzu kolies vytvára predpoklady na znižovanie nežiaducich vplyvov 

traktorov na životné prostredie.            

   

Požiadavky na uchádzačov: znalosť CAD programov je výhodou ale nie podmienkou 
 

 

 

 

 



 

Školiteľ:   prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra konštruovania strojov 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

 

Názov témy doktorandskej práce:  Štúdium tribologických vlastností klzných povrchov 

získaných PVD   technológiou povlakovania     

  

  

Názov témy v anglickom jazyku:   Study of the tribological properties of sliding surfaces 

obtained by PVD coating technology 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný odbor: 5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia:  denná, externá 
 

Tézy riešenia problematiky: 

 Stanoviť základné parametre povlakov (hrúbka, drsnosť,  tvrdosť, topografia...). 

 Optimalizovať parametre naprašovania pre konkrétnu dvojicu povlak – substrát. 

 Optimalizovať základné geometrické parametre ozubeného prevodu z pohľadu 

tribologických a ekologických hľadísk. 

 Navrhnúť model napäťovo – deformačných stavov kontaktu bokov zubov 

povlakovaného ozubeného súkolesia.  

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Pokračovanie výskumu na ukončenom projekte VEGA 1/022715 a podanom projekte APVV 

– 1 – 0576. 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

Ukončený II. stupeň štúdia technicky orientovaných fakúlt vysokých škôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľ:   doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. 

Odborné pracovisko:  Katedra dopravy a manipulácie 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Posúdenie možností využitia termovízie v diagnostike 

vybraných komponentov vozidiel 

Názov témy v anglickom jazyku:   Evaluation of application of thermovision in diagnostics   

of selected vehicle components 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný odbor: 5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia:  denná, externá 
 

Tézy riešenia problematiky:  

- teoretický rozbor a princíp infračervenej termografie, emisivita, 

- charakteristika snímačov a termovíznych zariadení, termogramy, 

- charakteristika komponentov, ktoré menia svoju teplotu počas prevádzky vozidla, 

- charakteristika vybraných komponentov vhodných pre termografickú diagnostiku 

s využitím aktívnej termografie, 

- možnosti uplatnenia vysokorýchlostných termokamier, 

- metodika experimentálnych meraní a vyhodnotenia termogramov, 

- experimentálne merania pomocou termovízie, 

- vyhodnotenie experimentálnych meraní, odporúčania pre prax. 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 
V dopravných prostriedkoch sa nachádza množstvo zariadení, celkov i súčiastok, ktoré v priebehu 

prevádzky produkujú teplo, alebo z iných dôvodov menia svoju teplotu. Termovízia patrí medzi 

nedeštruktívne metódy diagnostiky, kde je možné rýchlo a efektívne určiť teplotné polia, priebehy 

izoterm, a tým miesta s neštandardnou teplotou. Termovízia sa využíva i pri vývoji 

automobilových komponentov (napr. technologické centrá Johnson Controls) a pri výstupnej 

kontrole vo výrobe. Vysokorýchlostné kamery je možné využiť pri rotujúcich komponentoch 

alebo i vozidiel v prevádzke. Aktívnu termografiu je možné využiť i pri činnostiach nesúvisiacich 

so zmenou teploty, napr. chyby v štruktúre materiálov. Využitie termovízie však na druhej strane 

kladie na obsluhu pomerne vysoké nároky. Potrebné sú základné vedomosti z infračervenej 

termografie, emisivity rôznych materiálov a povrchov a skúsenosti z vyhodnocovania získaných 

termogramov. Na našej katedre bola termovízia úspešne použitá pri vyhodnotení tepelnej záťaže 

jednotlivých prvkov hydraulického obvodu, pri posúdení činnosti klimatizácie automobilov, pri 

diagnostike zariadení vyhodnotením povrchových teplôt a vyhodnocované sú termogramy zo 

zdroja tepla na biomasu. Potrebné bude určiť jednotlivé komponenty dopravných prostriedkov 

vhodných na diagnostiku pomocou termovízie nielen v prevádzke, ale i pri ich vývoji. Jedná sa 

napr. o určenie teplotných polí, a tým o lokalizáciu nadmernej produkcie tepla, ovplyvňovanie 

susedných komponentov, miest s nedostatočným chladením, lokalizáciu potenciálnych porúch 

a pod. Správne teploty komponentov umožňujú ekonomickú, ale i ekologickú prevádzku vozidiel 

vrátane traktorov (nižšia spotreba paliva, nižšia produkcia emisií). V ďalšej činnosti stanoviť 

postupy pri výbere termografickej metódy, meraní a nastavenia kamery, určiť zásady 

vyhodnocovania získaných termogramov a odporučiť vhodné termovízne zariadenia a ich 

príslušenstvo.  

Požiadavky na uchádzačov: 

 

 



Školiteľ:   doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. 

Odborné pracovisko:  Katedra dopravy a manipulácie 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Posúdenie kvality vnútorného prostredia automobilov  

                       a servisných priestorov   

  

Názov témy v anglickom jazyku:   Evaluation of indoor environment quality of cars        

and car service interiors 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný odbor: 5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia:  denná, externá 
 

Tézy riešenia problematiky:  

- požiadavky na mikroklímu vnútorného prostredia, tepelná pohoda, 

- charakteristika plynných a pevných emisií, emisií hluku, zdravotné riziká, 

- vplyv nových palív a prímesí do palív na tvorbu emisií, ich charakteristika, 

- výpočet tvorby vybraných emisií, ich koncentrácie, stanovenie množstva a parametrov 

recirkulačného vzduchu, 

- spôsoby vetrania a úpravy vzduchu v kabínach automobilov a v pracovných 

priestoroch, druhy a technické riešenia vykurovania a klimatizácií, spôsoby odsávania, 

- zariadenia, prístroje a spôsoby merania plynných a pevných emisií a hluku, legislatíva, 

- experimentálne merania stavu okolitého prostredia, povrchových teplôt vnútorných 

priestorov, koncentrácie škodlivých látok (plynné a pevné aerosóly, chemické 

škodliviny), merania hluku. 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

V súvislosti s rozvojom ľudskej spoločnosti a vedecko-technického pokroku človek výrazne 

zasahuje do kolobehu základných biochemických cyklov a je pôvodcom úniku a hromadenia 

toxických látok.  V špecializovaných  pracoviskách, ako sú servisné priestory, sa okrem 

chemických škodlivín prítomných vo výfukových exhalátoch vyskytuje celý rad ďalších 

chemických činiteľov. Používanie organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach má za 

následok emisie organických zlúčenín do ovzdušia. Využívanie nových palív a prímesí do 

nich prináša i zmenu v množstve a v zložení emisií vznikajúcich pri ich používaní 

v spaľovacích motoroch. Oxid uhoľnatý je mimoriadne nebezpečný emisný faktor na 

pracoviskách, pri určitej koncentrácii môže dôjsť k ohrozeniu zdravia, až života pracovníkov. 

Preto už pri projekcii a výstavbe servisných budov je dôležité  myslieť na všetky opatrenia 

k zabráneniu hromadenia týchto škodlivín inštaláciou kvalitnej odsávacej techniky do celého 

objektu. Potrebné je stanoviť metódy merania koncentrácie vybraných škodlivín a hluku 

pomocou prevádzkových prístrojov, operatívne určiť miesta s možnosťou prekročenia 

prípustných limitov a navrhnúť opatrenia zamedzujúce poškodenie zdravia. V kabínach 

automobilov sa jedná nielen o dosiahnutie požadovaných parametrov vzduchu, ale aj o jeho 

správnu distribúciu v jednotlivých častiach priestoru. Dôležitá je celková hladina hluku. 

 

Požiadavky na uchádzačov: 



Školiteľ:   doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra fyziky 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

 

Názov témy doktorandskej práce:  Teplotne podmienené procesy v ekologických 

materiáloch (na báze olejov) používaných 

v technických zariadeniach     

   

Názov témy v anglickom jazyku:   Temperature induced processes in the ecological 

materials (on the oil-base) used in the technical 

equipment 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný odbor: 5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia:  denná 
 

Tézy riešenia problematiky: 

Dizertačná práca bude zameraná experimentálny výskum teplotne podmienených procesov 

ekologických materiálov (na báze olejov) používaných v technike, napr. v dopravných 

strojoch a  zariadeniach. Výskum bude zameraný na monitorovanie teplotného správania, na 

zisťovanie intervalu teplotnej stability, fázových zmien a iných teplotne podmienených 

procesov. Využívané budú najmä metódy termickej analýzy a moderné zariadenia pre 

termickú analýzu – diferenciálny kompenzačný kalorimeter (DSC) a termogravimetrický 

analyzátor (TGA). Predpokladané výsledky práce prispejú k identifikácii teplotne 

podmienených procesov a rizík, ktoré by mohli  nepriaznivo ovplyvniť stav techniky, resp. 

zvýšiť environmentálnu záťaž životného prostredia. 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Spoločenským a vedeckým zdôvodnením riešenia uvedenej problematiky je aktuálna potreba 

nahrádzania tradičných materiálov, napr. fosílnych palív alebo syntetických mazív, biologicky 

odbúrateľnými palivami, resp. mazivami. Fyzikálny výskum v tejto oblasti je príspevkom ku 

komplexnému opisu vlastností vybraných druhov biologicky odbúrateľných materiálov najmä 

preto, že viaceré ukazovatele kvality sú buď fyzikálne veličiny  alebo vlastnosti merateľné 

fyzikálnymi metódami, pričom teplota je významný pôsobiaci faktor. Predpokladané výsledky 

práce budú príspevkom k riešeniu problematiky a v konečnom dôsledku môžu prispieť 

k predĺženiu životnosti techniky a tiež k znižovaniu environmentálnej záťaže životného 

prostredia.   

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 anglický jazyk  

 predpoklady pre rozvíjanie kritického myslenia a pre tvorivú vedeckú prácu, záujem 

o poznávanie 

 

 



Riadiace systémy vo výrobnej technike 
 

 

 

Meno a priezvisko školiteľa:  doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. 

Meno školiteľa špecialistu: 

Odborné pracovisko:  Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, 

 TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:  Alternatívne navigačné a riadiace algoritmy  

 v autonómnej mobilnej robotike 

 

Názov témy v anglickom jazyku: Alternative navigation and control algorithms in  

 autonomous mobile robotics 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Riadiace systémy vo výrobnej technike 

Študijný odbor: 5.2.50 Výrobná technika 

Formu štúdia: denná, externá 

 

Tézy riešenia problematiky: 

 

Cieľom práce je zhodnotiť rôzne navigačné metódy s riadiacimi algoritmami s cieľom 

dosiahnuť optimálny akčný zásah predovšetkým pri spoznaní živej prekážky v dráhe 

autonómneho mobilného robota. Bude potrebné riešiť algoritmy číslicových  regulátorov 

pohonov. Budú sa predpokladať znalosti predovšetkým z fuzzy riadiacich algoritmov a PSD 

regulátorov, nakoľko zrejme budú v riešení doktorandskej práce využité. Uvedená 

problematika je predmetom výskumu excelentných výskumných centier po celom svete, 

doposiaľ však nie sú dosiahnuté uspokojivé výsledky, ktoré by sa premietli do plošného 

nasadenia robotov do poľnohospodárskej praxe. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia: 

 

Je množstvo dostupných riešení na autonómne riadenie vozidiel, prípadne robotov. 

Jednoduché  riešenia vyžadujú v predkolíznych situáciách prítomnosť človeka, čo zvyšuje 

náklady na realizáciu technologického procesu a navyše v niektorých prípadoch je človek 

vystavený negatívnemu vplyvu prostredia na jeho zdravotný stav. Úspešné alebo aspoň 

čiastočné vyriešenie zadanej problematiky prispeje k efektívnejšiemu využitiu malých 

autonómnych robotov v poľnohospodárskych prevádzkach a transferu tejto techniky 

z laboratórií do praxe.  

 

Požiadavky na uchádzačov: 

absolvent inžinierskeho štúdia so zameraním na informatiku a automatizáciu  

 

  



Školiteľ:   doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.  

Odborné pracovisko:  Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky 

    TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. 
 

Názov témy doktorandskej práce:  Využitie neuro-fuzzy logiky na riadenie autonómnych 

mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej 

výroby. 

 
 

Názov témy v anglickom jazyku:   Utilization of neuro-fuzzy logic for control of 

autonomous mobile robots under the conditions of 

agricultural production. 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program: Riadiace systémy vo výrobnej technike 

Študijný odbor: 5.2.50  Výrobná technika 

Forma štúdia:  denná a externá 

 
 

Tézy riešenia problematiky:  
Cieľom dizertačnej práce je nájsť možnosti využitia neuro-fuzzy logiky na riadenie autonómnych 

mobilných robotov využívaných v poľnohospodárstve. Doktorand navrhne fuzzy riadiace algoritmy 

pre rôzne typy kinematík mobilných robotov a zhodnotí ich kvalitu riadenia na základe rôznych 

kvantitatívnych ukazovateľov. Následne navrhne adaptabilný algoritmus založený na základe 

neurónových sieti alebo strojového učenia s cieľom zlepšiť parametre kritérií riadenia mobilných 

robotov. Uvedená problematika je predmetom výskumu excelentných výskumných centier po celom 

svete, doposiaľ však nie sú dosiahnuté uspokojivé výsledky hlavne oblasti poľnohospodárskej výroby. 

 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Aplikácia inteligentných riadiacich algoritmov v oblasti autonómnej mobilnej robotiky 

umožňuje efektívne riadenie mobilných robotov s minimálnou možnou chybou. Jedným z 

týchto algoritmov je fuzzy logika, ktorú je možné použiť k dosiahnutiu presnejšej navigácie a 

kvalitnejšiemu riadeniu mobilného robota. Hlavnou prednosťou fuzzy riadenia je popri 

relatívne jednoduchému nastaveniu regulátora predovšetkým to, že táto metóda je schopná 

riadiť viacero veličín súčasne, čím získava výhodu použitia oproti klasickým riadiacim 

metódam. Využitie neuro-fuzzy logiky je v prípade riadenia autonómnych mobilných robotov 

v podmienkach poľnohospodárskej výroby nevyhnutné, vzhľadom na vysokú mieru 

nehomogenity prostredia, v ktorom sa pohybuje. 

 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

- aktívna znalosť anglického jazyka,  

- záujem o zahraničnú spoluprácu a riešenie danej problematiky vo vyspelých krajinách,  

- technická kreativita, záujem o programovanie a modelovanie dynamických systémov. 

 

 


