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Vyhodnotenie  

Plán PVŠ na rok 2017 – cvičenia, exkurzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-1 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Názov programu PVŠ Mechanizácia živočíšnej výroby 

Cieľ programu PVŠ                                     Využitie vybavenia VPP SPU, s.r.o. farma 

Oponice na praktickú výučbu študentov z oblasti 

konzervovania, vyberania, miešania a zakladania 

objemových, ako aj jadrových krmív, 

zásobovania fariem vodou, napájacích systémov, 

zariadení na dojenie a ošetrovanie mlieka, 

technológií chovu jednotlivých kategórií 

hovädzieho dobytka, strojov na podstielanie 

a odstraňovanie hnoja a výkalov. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Manažment živočíšnej výroby - FAPZ 

Hipológia – FAPZ 

Farmárstvo - FAPZ 

Forma štúdia D  

Stupeň štúdia 1 

Počet študentov v programe PVŠ 72 

Počet hodín PVŠ, h/študent 3 h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Cieľ programu považujem za splnený. Študenti 

si doplnili teoretické vedomosti o praktické 

skúsenosti, oboznámili sa s technologickými 

novinkami súvisiacimi s rekonštrukciou 

veľkokapacitnej farmy dojníc.  

Poznámka V programe plánujeme pokračovať aj v roku 

2018 

Vyhodnotenie spracoval: prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-2 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Názov programu PVŠ Miešací kŕmny voz a jeho využitie na VPP SPU, 

s.r.o., závod Kolíňany 

Cieľ programu PVŠ                                     Využívanie vybavenia VPP SPU, s.r.o. na 

praktickú výučbu študentov z oblasti prípravy 

kompletnej kŕmnej dávky pre hovädzí dobytok 

pomocou viacúčelového miešacieho kŕmneho 

voza (vyberanie, váženie, miešanie, 

rozdeľovanie kompletnej kŕmnej dávky). 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTI 

Forma štúdia D  

Stupeň štúdia 2 

Počet študentov v programe PVŠ 25 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Cieľ programu považujem za splnený. Študenti 

sa detailne oboznámili s konštrukciou 

viacúčelového miešacieho kŕmneho voza 

a následne mali možnosť vidieť praktickú 

ukážku vyberania, váženia, miešania 

a rozdeľovania zmiešanej kŕmnej dávky. 

Praktická výučba sa uskutočnila na VPP, SPU, 

s.r.o., závod  

Poznámka V programe plánujeme pokračovať aj v roku 

2018 

Vyhodnotenie spracoval: prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-3 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Názov programu PVŠ Technika na zhodnocovanie rôznych druhov 

odpadov 

Cieľ programu PVŠ                                     Využívanie vybavenia spoločnosti A.S.A. 

Trnava, s.r.o. Vzhľadom na prioritné postavenie 

zhodnocovania odpadov, spoločnosť už 

niekoľko rokov spracováva biologicky 

rozložiteľný odpad vo vlastnej kompostárni s 

celkovou kapacitou až 1500 t hotového 

kompostu ročne. Spoločnosť sa spolu s hlavnou 

činnosťou zameriava i na zhodnocovanie 

rôznych druhov odpadov  – druhotných 

surovín (papier, PET fľaše, HDPE obaly, 

viacvrstvové obaly, plastové fólie, sklo a 

plechovky od nápojov) prostredníctvom 

dotrieďovania a lisovania. Spoločnosť ďalej 

prevádzkuje zberné dvory problémových 

odpadov z domácnosti. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

KBB 

Forma štúdia D  

Stupeň štúdia 1 

Počet študentov v programe PVŠ 0 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ V roku 2017 sa program nerealizoval, nakoľko 

si študenti ŠP KBB nevybrali povinne voliteľný 

predmet Technika a technológie spracovania 

odpadov.  

Poznámka V programe plánujeme pokračovať aj v roku 

2018. Predmet Technika a technológie 

spracovania odpadov už bude pre ŠP PDM 

povinný.   

Vyhodnotenie spracoval: prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-4 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Stroje pre rastlinnú výrobu 3 

Cieľ programu PVŠ  Stručne uviesť     Rozšírenie teoretických poznatkov o praktické 

skúsenosti s využitím poľnohospodárskych 

strojov pre pozberové spracovanie zrnín. 

Zabezpečenie cvičení – realizácia výučby pri 

praktickej činnosti nastavovania 

poľnohospodárskej techniky v rámci predmetu. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTI,TBS 

Forma štúdia D - denné, E - externé 

Stupeň štúdia druhý 

Počet študentov v programe PVŠ 40+20 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Cieľ bol  splnený, študenti si rozšírili teoretické 

poznatky a praktické skúsenosti s využitím 

poľnohospodárskych strojov pre pozberové 

spracovanie zrnín  

Poznámka Pridelené finančné prostriedky boli čerpané na 

dopravu študentov v rámci výučby predmetu  

SRV 3 dňa 5.4.2017  v podniku Agrodivízia 

Selice na pozberovej linke pre úpravu obilnín. 

Vyhodnotenie spracoval: doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-5 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Pavol Findura, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Stroje pre rastlinnú výrobu 2 

Cieľ programu PVŠ  Stručne uviesť ci   Rozšírenie teoretických poznatkov o praktické 

skúsenosti s využitím poľnohospodárskych 

strojov pre zber krmovín. Zabezpečenie cvičení 

-  realizácia výučby pri praktickej činnosti 

nastavovania poľnohospodárskej techniky  

v rámci predmetu. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTI,TBS 

Forma štúdia D - denné, E - externé 

Stupeň štúdia druhý 

Počet študentov v programe PVŠ 40+20 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Cieľ bol  splnený, študenti si rozšírili teoretické 

poznatky a praktické skúsenosti s využitím 

poľnohospodárskych strojov pre zber krmovín. 

Poznámka Pridelené finančné prostriedky boli čerpané na 

dopravu študentov v rámci výučby predmetu  

SRV 2 dňa 11. 04. 2017 v Grieskirchene vo 

firme Pottinger zaoberajúcej sa výrobou techniky 

a na predvádzaní techniky 28.03.2017 

Oponiciach, 6.12. 2017 v Agroservise Komárno. 

Vyhodnotenie spracoval: prof. Ing. Pavol Findura, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  C–TF-6 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Ergonómia 

Cieľ programu PVŠ  Doplnenie teoretického štúdia o praktické 

poznatky pri antropocentrickom riešení 

pracovného priestoru ovládania strojov. 

Praktické poznanie ovládania moderných 

strojov, vrátane riešení aplikácie technológií 

IKT. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

SBT, PSZ, PTI 

Forma štúdia D – denné 

Stupeň štúdia 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 15 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Napriek tomu že predmet bol pripravovaný pre 

študijné programy zamerané na bezpečnosť 

prevádzky, je v súčasnosti zaradený do skupiny 

povinne voliteľných predmetov len pre Študijný 

program PT.  

Poznámka Materiálové čerpanie sa obmedzilo len na 

náklady spojené s pristavením traktora do areálu 

SPU. Vzhľadom na časovú štruktúru semestra sa 

plánovaná exkurzia nemohla uskutočniť. 

Vyhodnotenie spracoval: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  C–TF-7 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Projektovanie výrobných systémov 

Cieľ programu PVŠ  Doplnenie teoretických poznatkov o praktické 

skúsenosti pri riešení priestorového usporiadania 

strojov vo výrobnom procese. Spoznanie 

praktického využívania prvkov štíhlej výroby 

a optimalizačných metód. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

KBI, PSZ, PTI, RSI, TBS 

Forma štúdia D – denné 

Stupeň štúdia 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 194 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Vzhľadom na množstvo študentov (194 

študentov / 12 študijných skupín), nebolo možné 

realizovať plánovanú exkurziu. 

Poznámka Pre bližšie zoznámenie sa s praktickým riešením 

výroby, ktorá je cieľom riešenia na cvičeniach 

v kontaktnej výučbe, sa ukazuje ako 

najvhodnejšie riešenie – výroba špeciálnych 

videozáznamov zameraných na jednotlivé 

špecifické problémy. 

Vyhodnotenie spracoval: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie  

Plán PVŠ na rok 2017 – vzorkovnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz–TF-1 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Martin Kotus, PhD. 

(doc. Ing. Peter Čičo, CSc.; doc. Ing. Marián Kučera, CSc.) 

Pracovisko (katedra) Katedra kvality a strojárskych technológií TF 

Katedra konštruovania strojov TF 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica používaných materiálov tribologických uzlov 

v poľnohospodárskej technike 

Cieľ programu PVŠ  Cieľom programu bolo vytvorenie vzorkovnice kovových 

i nekovových materiálov používaných na výrobu 

konštrukčných prvkov poľnohospodárskych strojov. 

Výsledky práce boli taktiež použité pri riešení čiastkových 

vedeckých úloh záverečných prác študentmi. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

Kvalita produkcie  

Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia D, E 

Stupeň štúdia 1, 2, 3 

Počet študentov v programe PVŠ Výučba: cca. 190 študentov denného štúdia 

Záverečné práce: 4 študenti + 1 doktorand  

Počet hodín PVŠ, h/študent 2h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Cieľ programu bol splnený v rámci daných možností. 

Nakúpili sme prídavný materiál, nástroje strojov, spotrebný 

materiál a časti meracieho reťazca za účelom zisťovania 

vhodnosti zvolených technológií a kovových materiálov.  

Študenti mali možnosť sa oboznámiť a pochopiť 

prepojenie medzi teóriou a praxou. Vedia analyzovať  

a nájsť riešenia problémov spojených s výberom vhodných 

materiálov do prevádzkových podmienok.  

V ďalšej práci je potrebné sa zamerať na užší tematický 

celok, vypracovať kompletné teoretické poznatky  

a praktické skúsenosti, aplikovať ich a zhodnotiť pre 

potreby výučby. Plánujeme dokončiť modernizáciu 

meracieho reťazca v laboratórnych podmienkach, ako aj 

zefektívniť meranie v prevádzke, a tým dosiahnuť vhodné 

podklady pre vytvorenie vzorkovnice.  

Poznámka V ďalšom období máme záujem pokračovať vo vytvorení 

vzorkovnice z dôvodu využitia pomôcok a zariadení pre 

potreby nielen vedy a výskumu, ale hlavne pri praktickej 

výučbe študentov. 



Spoluprácu s pracovníkmi VPP SPU považujeme za 

prospešnú pre obidve strany, nakoľko sme využili udelené 

prostriedky aj na nákup pôdu-spracujúcich nástrojov a ich 

následnú úpravu za účelom predlženia technického života 

stroja. 

Pridelené prostriedky sme vyčerpali na 100,35 %. Uvedené 

prečerpanie predstavuje hodnotu 7,04 Eur. Je to spôsobené 

rôznymi cenami materiálov a zariadení.  

Vyhodnotenie spracoval: doc. Ing. Martin Kotus, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-2 

Gestor programu PVŠ Ing. Zoltán Záležák, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra kvality a strojárskych technológií, TF 

SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica diagnostiky brzdových sústav, 

servisných úkonov náprav a kolies v mobilných 

dopravných prostriedkoch. 

Cieľ programu PVŠ  Praktická výučba pomocou diagnostikovania                 

a vyhodnocovania technického stavu brzdových 

sústav a servisných úkonov riadiacich náprav a 

analýzy poškodenia pneumatík a taktiež 

v konštrukcii diskov v mobilných dopravných 

prostriedkoch.   

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

MKP, PBT, KBB, KBI 

Forma štúdia D - denná 

Stupeň štúdia 1., 2. 

Počet študentov v programe PVŠ cca 300 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Cieľ programu sa podarilo naplniť 

v požadovanom rozsahu. Teoretická a praktická 

výučba študentov bola zameraná na popis 

a diagnostiku riadiacich náprav, analýzy diskov 

a poškodenia pneumatík mobilných dopravných 

prostriedkov. V rámci programu servisných 

úkonov mobilných dopravných prostriedkov bola 

riešená výskumná úloha zameraná na 

diagnostiku spaľovacích priestorov pomocou 

aplikácie prísad do motorového oleja. S ďalšími 

zakúpenými pomôckami je možné oboznámiť 

študentov v praktickej časti cvičení na predmete 

„Opravy strojových skupín“ s dynamickým 

vyvážením kolies.  

Poznámka Návrh finančného príspevku na zabezpečenie 

cieľa programu bol daný vo výške 14100,- Eur, 

z toho boli pridelené finančné prostriedky 

v celkovej sume 2000,- Eur. Z pridelených 

finančných prostriedkov boli zakúpené 

nasledovné zariadenia: Programovací kábel 

LEC-W2 a software Win7 64bit v cene 290,088,- 

Eur, a Programovací kábel LEC-CN5-1 v cene 

55,80,- Eur, ďalej servisné úkony-výskumná 

úloha v cene 140,52,- Eur, vypúšťačka oleja 90 l 

v cene 190,94,- Eur a automatická vyvažovačka 

kolies v cene 1209,64,- Eur. 

Zakúpené zariadenia bude možné použiť aj na 

riešenie bakalárskych a diplomových prác.  



Vyhodnotenie spracoval: Ing. Zoltán Záležák, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz–TF-3 

Gestor programu PVŠ Ing. Rastislav Bernát, PhD. 

Pracovisko (katedra) Oddelenie dopravnej výchovy a služieb, TF SPU 

v Nitre 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica – sociálnej legislatívy v cestnej 

doprave 

Cieľ programu PVŠ  Teoretická a praktická výučba z oblasti sociálnej 

legislatívy v cestnej doprave s praktickými 

ukážkami z JISCD zavedeného od 1.1.2017 

určeného pre študentov a zamestnancov SPU 

a praktickými ukážkami zabezpečenia 

prepravovaného nákladu v rámci 

predmetu „Konštrukcia a riadenie vozidiel“. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

MKP, PBT, KBB, KBI 

Forma štúdia D – denná, E - externá 

Stupeň štúdia 1, 2. 

Počet študentov v programe PVŠ Cca 200 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Cieľ programu bol naplnený v plnom rozsahu, 

kde boli zabezpečené školenia ohľadom 

bezpečnosti cestnej premávky, prepravy 

nákladov v rámci predmetu Konštrukcia 

a riadenie vozidiel, ako aj školenia v oblasti 

cestnej legislatívy v praxi, boli realizované 

externé prednášky pre študentov SPU, riešenie 

konkrétnych teoretických a praktických úloh pri 

zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky. Bol 

zabezpečený kvalifikačný rast študentov 

a pracovníkov SPU v Nitre ako aj realizácia 

návrhu zariadenia reakčného času pre výcvikové 

stredisko SPU.   

Poznámka Pôvodný návrh finančného príspevku na 

zabezpečenie cieľa programu bol daný vo výške 

4000,- Eur, z toho boli pridelené finančné 

prostriedky v celkovej sume 2000,- Eur. 

Z pridelených finančných prostriedkov boli 

realizované školenia ohľadom zmien cestnej 

legislatívy a kvalifikačný rast študentov 

a pracovníkov SPU v Nitre vo výške 1240,- Eur, 

Bolo zaobstarané technické vybavenie 

laboratória k predmetu Konštrukcia a riadenie 

vozidiel sadou náradia v hodnote  690,- Eur 

a bolo dofinancované zariadenie na odber olejov 

– vypúšťačka olejov v hodnote 70,-Eur. 

Zakúpené zariadenia je možné použiť pri ďalšom 

riešení záverečných prác študentov SPU.  



Vyhodnotenie spracoval: Ing. Rastislav Bernát, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-4 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica využívania obnoviteľných zdrojov 

energie 

Cieľ programu PVŠ  Cieľom praktickej výučby je aplikácia získaných 

teoretických poznatkov z oblasti spracovania 

biomasy pri praktickom využití biomasy na 

výrobu tepelnej energie. Riešenie záverečných 

prác. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách,  Technika pre biosystémy 

Forma štúdia D  

Stupeň štúdia 1., 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 1.stupeň  - 89  

2.stupeň - 20  

ZP -  2 DP 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Ciele, stanovené na rok 2017 boli splnené. 

Študenti mali možnosť na praktických 

cvičeniach overiť si získané teoretické poznatky 

z predmetu Procesná technika a Bioinžinierstvo. 

V rámci praktických cvičení bola hodnotená 

energetická náročnosť mechanickej úpravy 

biomasy na energetické využitie (drvenie 

biomasy, peletovanie biomasy), taktiež boli 

hodnotené niektoré vlastnosti vstupnej biomasy 

a vytvarovanej biomasy pomocou prístrojovej 

techniky. Vzorkovnica bola tiež využitá na 

riešenie záverečných prác.     

Záver Vzorkovnica využívania obnoviteľných zdrojov 

energie plní svoju úlohu vo vyučovacom procese 

a je potrebné naďalej rozvíjať jej činnosť. V roku 

2018 je potrebné vyriešiť problémy s priestormi, 

v ktorých sú umiestnené niektoré zariadenia 

vzorkovnice, aby bolo možné pokračovať 

v praktickej výučbe. 

Vyhodnotenie spracoval: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-5 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica techniky pre chov zvierat 

Cieľ programu PVŠ  Cieľom praktickej výučby je overenie získaných 

teoretických poznatkov pri praktickom využití 

techniky pre chov zvierat. Riešenie záverečných 

prác. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTI, TBS – TF  

MZV, HIP, FAR - FAPZ 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 1., 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 97 

Počet hodín PVŠ, h/študent 3 / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Cieľ programu PVŠ považujem za splnený. 

Z pridelených finančných prostriedkov sa nám 

podarilo zakúpiť modernú kanvovú dojaciu 

jednotku, ktorá je umiestnená priamo 

v prevádzke na farme v Kolíňanoch. Všetky 

pridelené finančné prostriedky boli účelne 

využité pre potreby praktickej výučby. V roku 

2017 boli pre danú vzorkovnicu vypísané aj 

témy záverečných prác študentov. 

Poznámka V programe PVŠ plánujeme pokračovať aj 

v roku 2018. Cieľom bude doplniť kanvovú 

dojaciu jednotku aj o diagnostické zariadenie na 

zisťovanie traumatizácie ceckov, pomocou 

ktorého by študenti hodnotili vplyv dojenia na 

zdravotný stav vemena.  

Vyhodnotenie spracoval: prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-6  

Gestor programu PVŠ doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. 

Pracovisko (katedra) Katedra fyziky, TF SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica poľnohospodárskej produkcie 

Cieľ programu PVŠ  Cieľom programu bolo štúdium fyzikálnych 

vlastností rastlinných produktov a zisťovanie 

korelácií medzi meranými fyzikálnymi 

vlastnosťami a vybranými  ukazovateľmi 

kvality. Meranie tepelných, elektrických, 

mechanických a reologických vlastností 

rastlinných produktov a ďalších materiálov 

súvisiacich s riešením záverečných prác  

a používaných pri laboratórnych meraniach. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

bezpečnosť a kontrola potravín, aplikovaná 

biológia, agrobiotechnológie, vinárstvo, 

poľnohospodárska technika, informačné  

a riadiace systémy vo výrobnej technike, 

prevádzková bezpečnosť techniky, výrobná 

technika, technika pre biosystémy, technika 

a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Forma štúdia D - denná, E - externá 

Stupeň štúdia 1., 2., 3. 

Počet študentov v programe PVŠ 360 

Počet hodín PVŠ, h/študent  4h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Ciele programu boli splnené, pridelené 

prostriedky vo výške 2000 € boli vyčerpané. 

Nerovnomerné čerpanie prostriedkov bolo 

spôsobené problematickou komunikáciou 

s dodávateľmi zariadení o ich parametroch  

a cene. Študenti si rozšírili praktické poznatky  

v oblasti merania fyzikálnych vlastností 

poľnohospodárskej produkcie. Vyčlenené 

prostriedky pomohli pri materiálnom 

zabezpečení výučby predmetov Biofyzika 

a fyzikálne vlastnosti potravín, Biofyzika, 

Technická fyzika (BŠ), Aplikovaná fyzika (IŠ) 

a Vybrané kapitoly z fyziky (PhD. štúdium). 

Nadobudnuté materiálne a prístrojové vybavenie 

zároveň umožnilo realizovať praktickú časť 12 

diplomových a 10 bakalárskych prác. Získané 

vedomosti prispeli k identifikácii kvalitatívnych 

ukazovateľov poľnohospodárskej produkcie. 



Poznámka V ďalšom období navrhujeme dokompletizovať 

prístroje, ktoré nám výrobcovia nedodali. 

Vyhodnotenie spracoval: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz–TF-7 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra elektrotechniky automatizácie  

a informatiky, TF SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica elektrického riadenia 

hydraulických pohonov v mobilnej robotike 

Cieľ programu PVŠ  Rozširovať teoretické a praktické poznatky 

študentov z oblasti využívania informačných  

a riadiacich technológií vo sfére riadenia 

pohonov s ohľadom na zvyšovanie produktivity 

a znižovanie energetickej náročnosti 

autonómnych mobilných prostriedkov. Návrh  

a analýza použitých algoritmov na riadenie 

mobilných robotov a výber efektívnych metód 

riadenia hydraulických pohonov.  Vzorkovnica 

bude využívaná pre realizáciu záverečných prác 

študentov prvého a druhého stupňa štúdia 

programu Riadiace systémy vo výrobnej 

technike. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Riadiace systémy vo výrobnej technike. 

Forma štúdia D – denné 

Stupeň štúdia 1., 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 61+50 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Ciele programu boli splnené, pridelené 

prostriedky boli vyčerpané na 100 %.  

Študenti si rozšírili praktické poznatky v oblasti 

riadenia hydraulických pohonov. Vyčlenené 

prostriedky výrazným spôsobom pomohli pri 

materiálnom zabezpečení výučby predmetov 

Aplikovaná elektronika, Roboty a manipulátory, 

Programovanie 2 a Mikrokontroléry v riadiacej 

technike. Materiálne vybavenie prispelo ku 

zlepšeniu laboratórneho vybavenia, ktoré je 

využívané študentmi a prispieva najmä k rozvoju 

experimentálnych zručností študentov. Získané 

prístrojové vybavenie v podobe regulovateľného 

hydrogenerátora, hydromotora a súvisiacich 

komponentov zároveň umožnilo realizovať 

praktickú časť 3 diplomových a 4 bakalárskych 

prác. Niekoľko študentov sa zúčastnilo na ŠVČ, 

kde boli veľmi dobre hodnotený. Získané 

vzorkovnice prispeli k zlepšeniu názornosti 

vyučovacieho procesu a k tiež k rozvoju 

praktických zručností študentov v oblasti 



riadenia hydraulických pohonov. 

Poznámka Z dôvodu nedostatočného finančného 

zabezpečenia danej vzorkovnice v ďalšom 

období budeme realizovať nákup ďalšieho 

materiálneho vybavenia danej vzorkovnice 

a návrhu riadiacich algoritmov jednotlivých častí 

vzorkovnice. 

Vyhodnotenie spracoval: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz–TF-8 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra dopravy a manipulácie, TF SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Hodnotenie stavu mobilnej, dopravnej techniky 

a logistiky v doprave. 

Cieľ programu PVŠ  Diagnostika riadiacich jednotiek a elektronických 

komponentov  motorových vozidiel s praktickou 

ukážkou merania, osciloskopické meranie, 

diagnostikovania, zmeny parametrov a vyhodnotenia 

technického stavu vybraných technických skupín 

mobilnej techniky. Meranie a vyhodnotenie stavu 

prevádzkových kvapalín a elektropríslušenstva vozidiel. 

Meranie emisného stavu motorových vozidiel. Praktická 

ukážka rozboru olejov a laboratórne merania 

prietokových účinností rôznych typov olejových filtrov 

s rôznym stupňom znečistenia olejových náplní za 

účelom predĺženia výmenného intervalu olejovej náplne. 

Softvérové úpravy riadiacej jednotky automobilu a  ich 

vplyv na výstupné parametre automobilu. Súbežne 

meranie spotreby a emisie automobilu. Prehĺbenie 

vedomosti v oblasti čiarových kódov v procese 

logistiky, spôsoby snímania a kontroly čiarových kódov 

prostredníctvom čítacieho zariadenia. Možnosti 

sledovania stavu zásob v sklade a rozpracovania 

súčiastok v procese výroby prostredníctvom čiarových 

kódov.   

Študijný program, v ktorom sa 

PVŠ využíva 

Prevádzka dopravných a manipulačných strojov  

Prevádzka dopravných strojov a zariadení 

Forma štúdia D - denná 

Stupeň štúdia 1., 2., 3. 

Počet študentov v programe 

PVŠ 

116 (mimo VPP) 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu 

PVŠ 

Cieľom aktivity bolo oboznámiť študentov 

s možnosťami diagnostiky riadiacich jednotiek mobilnej 

manipulačnej techniky s diagnostikovaním technického 

stavu vybraných technických skupín, meranie 

a vyhodnotenie stavu prevádzkových kvapalín 

v dopravnej a poľnohospodárskej technike.  Študenti 

získali rovnako prehľad o spôsoboch vyhodnocovania 

odobraných vzoriek olejov a interpretácií výsledkov 

poskytnutých akreditovaným laboratóriom, rovnako 

získali prehľad z oblasti meracej a vyhodnocovacej 

techniky zameranej na sledovanie znečistenia nositeľov 

energie v mobilných energetických prostriedkoch 

a vplyvom ich znečistenia na prietokové vlastnosti 

filtračných materiálov. Výsledky a postupy meraní boli 



využívané pri písaní záverečných prác so zameraním na 

hydraulické systémy mobilných energetických 

prostriedkov. V oblasti logistiky si rozšírili vedomosti 

o procesoch v logistike, riadení a sledovaní pohybu 

skladových zásob. Vyššie uvedené ciele boli splnené. 

Poznámka V nasledujúcom období bude snaha o širšiu podporu 

praktickej výučby na predmetoch, v ktorých je možné 

zakúpené prístrojové vybavenie využívať v plnom 

rozsahu. Taktiež bude potrebné dokúpiť softvér, meracie 

a vyhodnocovacie zariadenia tak, aby bolo možné 

v plnom rozsahu využívať funkcie prístrojov 

zakúpených v predchádzajúcom období, spolu 

s aktualizáciou programového vybavenia a snímačov.  

Vyhodnotenie spracoval: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-9 

Gestor programu PVŠ Ing. Ján Kosiba, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra dopravy a manipulácie 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica činnosti poľnohospodárskych kolesových 

traktorov 

Cieľ programu PVŠ  Stručne uviesť cieľ, Overovacie merania činnosti hydraulických obvodov 

traktorov pri aplikácii biologicky odbúrateľných 

kvapalín. Vplyv na prietokové charakteristiky 

hydrogenerátorov a sledovanie teplotných charakteristík 

činnosti hydraulických obvodov traktorov. 

Študijný program, v ktorom sa 

PVŠ využíva 

Prevádzka dopravných a manipulačných strojov, 

Prevádzka dopravných strojov a zariadení  

Forma štúdia  D – denná 

Stupeň štúdia 1., 2. 

Počet študentov v programe 

PVŠ 

44 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu 

PVŠ 

V rámci praktických cvičení bolo uskutočnené terénne 

merania ťahových vlastností traktorov a overovacie 

merania. Zároveň boli realizované dlhodobé 

prevádzkové skúšky pri aplikácii biologicky 

odbúrateľných kvapalín. V rámci vzorkovnice boli 

ukončené 3 diplomové a 1 bakalárska práca. Zároveň sú 

rozpracované 4 diplomové práce.  

Poznámka V ďalšom období navrhujem zvýšiť objem dotácie na 

naplnenie stanovených cieľov.  

Vyhodnotenie spracoval: Ing. Ján Kosiba, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-10 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica závlahových technológií 

Cieľ programu PVŠ  Štúdium konštrukcií, technológií a kvality práce 

závlahových zariadení, využívanie závlahových 

systémov. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTB, PTI - TF, TBS, KII - FZKI 

Forma štúdia D - denné, E-externé 

Stupeň štúdia 1.,2., 3. 

Počet študentov v programe PVŠ 57 

Počet hodín PVŠ, h/študent 8h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Vzorkovnica bola aj tento rok doplnená o 

moderné komponenty pre oblasť závlah a to 

rozstrekovače, snímače vlhkosti pôdy a senzor 

rýchlosti vetra a teploty ovzdušia Kestrel. 

Študenti sa oboznámili hlavným a podrobným 

závlahovým zariadením, ktoré sa v podniku 

používajú. Študenti si teda prehĺbili svoje 

vedomosti o hlavnom závlahovom zairiadení, 

ktorého súčasťou je zdroj vody, odberný objekt, 

čerpacia stanica, rozvod vody až po hydrant. 

Podrobné závlahové zariadenia sú zas tvorené 

širokozáberovou závlahovou technikou a 

pásovými zavlažovačmi, ktoré sa vo VPP 

používajú. Študenti sa mali možnosť zoznámiť 

so zariadením AQUATRAC, ktoré bolo 

doplnené s modernými snímačmi vlhkosti pôdy. 

Zariadenie monitoruje vlhkosť pôdy v troch 

hĺbkach, ktorého výstupné údaje sa využívajú pri 

zavlažovaní plodín. Vzorkovnica bola využívaná 

pre praktickú prípravu bakalárskych, 

diplomových prác a dizertačných prác 

(doktorandi Ing. František Urban, Ing. Norbert 

Michlian). Počas prevádzkovej praxe študenti 

zabezpečovali pomocné práce pre obsluhu 

závlahovej techniky, meraní kvality práce 

závlahovej techniky zrážkomernými nádobami 

a odmernými valcami..  Na vybudovanej 

vzorkovnici sa študenti oboznámili 

s konštrukciou závlahových zariadení 



a jednotlivými distribútormi vody 

(postrekovačmi a rozstrekovačmi). Študenti 

mohli pozorovať výstrekové lúče rôznych 

distribútorov na novej a repasovanej technike 

a posúdiť ich vplyv na kvalitu práce. Závlahové 

zariadenia použili pri závlahe kukurice na osivo, 

repky a tekvice. V rámci vzorkovnice sa podarilo 

zabezpečiť monitorovacie zariadenie 

AQUATRAC pre zavlažovanie, ktoré sníma 

vlhkosti pôdy ovzdušia a zrážky. Študenti mali 

možnosť spoznať jednotlivé komponenty  

a posúdiť výstupné výsledky vo forme tabuliek  

a grafov. 

Poznámka V ďalšom období sa odporúča prehĺbiť 

vedomosti študentov ohľadom závlahových 

zariadení – hlavných a podrobných, prehĺbiť ich 

vedomosti z hľadiska spúšťania závlah 

a technických predpokladov riadenia techniky. 

V ďalšom sa zabezpečí pokračovania 

monitorovania terénnych podmienok pomocou  

získaného monitorovacieho zariadenia 

AQUATRAC, pre ktoré bude potrebné ešte 

získať zariadenie pre sledovanie výstupov na 

diaľku a možnosti zálohovania výsledkov.  

V ďalšom by sme chceli zabezpečiť najmenší 

funkčný model pásového zavlažovača, ktorý 

bude veľkým prínosom pre možnosti riadenia 

závlahy pre vybrané ukážkové zamerané políčko. 

Vyhodnotenie spracoval: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-11 

Gestor programu PVŠ Ing. Miroslav Macák, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica záhradníckej, vinohradníckej 

mechanizácie a techniky na parkové úpravy 

Cieľ programu PVŠ  Prevádzať kontaktnú výučbu predmetov 

vybraných študijných programov so zameraním 

sa na praktickú realizáciu záverečných prác 

študentov všetkých 3 stupňoch štúdia.  

Vytvorená prístrojová databáza bude mať za cieľ 

podporiť vykonávanie praktickej výučby  

a výskumných meraní v rámci riešených  

a pripravovaných projektov v spolupráci s VPP, 

s cieľom podporiť efektívnosť rastlinnej výroby. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

TF: Poľnohospodárska technika, 

Poľnohospodárska technika a komerčné činnosti,  

FAPZ: Produkcia potravinových zdrojov, 

Všeobecné poľnohospodárstvo 

Forma štúdia D - denné, E - externé 

Stupeň štúdia l.,2.,3. 

Počet študentov v programe PVŠ 70 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Technické vybavenie, ktoré bolo v rámci 

vzorkovnice zabezpečené, zvýšilo možnosti 

vykonávania poľných experimentov záverečných 

prác na všetkých stupňoch štúdia vyššie 

uvedených študijných programoch.  

Počas uplynulého obdobia, bolo v rámci 

predmetnej vzorkovnice riešených 6 záverečných 

prác na bakalárskom a inžinierskom stupni 

štúdia. Bola vykonaná praktická výučba  70 

študentov v rámci predmetov: Stroje pre 

rastlinnú výrobu 1 a 2,  Mechanizácie vinárstva, 

Mechanizácie poľnohospodárskej výroby, 

Mechanizácia parkových úprav. Boli vykonané 2 

exkurzie v PD Dvory nad Žitvavou v rámci 

„Celoslovenských dní poľa“ spojené 

s praktickou ukážkou poľnohospodárskej 

techniky, tak isto praktické ukážky 

vinohradníckej mechanizácie na VPP Oponice. 

Z hľadiska konkrétnych efektov boli finančné 

prostriedky použité v rámci drobného nákupu na 

prípravu realizácie „poloautomatického 

vertikálneho penetrometra“ avšak z dôvodu 

pridelenia menšieho rozsahu finančných 

prostriedkov nebola realizácia dokončená. 

Poznámka Z hľadiska budúceho obdobia plánujeme 



dokončiť realizáciu „poloautoatického 

vertikálneho penetrometra“ pre merania 

zhutnenia pôdy v rámci riešenia dizertačnej 

práce študenta KSVB. Realizácia uvedeného 

zariadenia umožní aj podanie patentu. 

Vzhľadom na pridelenie menšieho rozsahu 

finančných prostriedkov oproti pôvodnému 

plánu, nebolo možné realizovať PVŠ danej 

vzorkovnice v úplnom plánovanom rozsahu. 

Vyhodnotenie spracoval: Ing. Miroslav Macák, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-12 

Gestor programu PVŠ doc.  Ing. Štefan Pogran, CSc. 

Pracovisko (katedra) Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica účelových stavieb a zariadení 

Cieľ programu PVŠ  Struč                     Štúdium vplyvu konštrukcií a technológií účelových 

stavieb na kvalitu prostredia 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Poľnohospodárska technika, Technika pre 

biosystémy, Kvalita a bezpečnosť technických 

systémov, Obchodovanie a podnikanie  

s technikou 

Forma štúdia D – denné, E - externé 

Stupeň štúdia 1., 2., 3. 

Počet študentov v programe PVŠ 1.stupeň: PT-55, KBB-155, OPT-36 + 4 záv. 

práce 

2. stupeň: PT-51, KBI-223 +5 záv. prác 

3. stupeň: TMPV-2 záv. práce, PT – 1 záv. práca 

Spolu: 522 študentov 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ „Vzorkovnica účelových stavieb a zariadení“  

a jej využívanie pomohlo v praktickej výuke 

študentov TF. Stanovené ciele na rok 2017 boli 

splnené a zároveň bola skvalitnená výuka 

v predmetoch Technika pre živočíšnu výrobu, 

Technika pre poľnohospodársku výrobu, 

Diagnostika technických zariadení budov, 

Prevádzkovanie a bezpečnosť techniky, 

Bezpečnosť technických systémov -  z hľadiska 

aktuálnej problematiky a metodík pre riešenia 

kvality prostredia a jeho technických 

a technologických nadväzností. 

V rámci praktických cvičení bola hodnotená 

tvorba škodlivín v chovnom prostredí, 

vyhodnotená hygiena prostredia pomocou 

prístrojovej techniky a normatívov pre techniku 

prostredia a vyhodnocovaný vplyv 

mikroklimatických parametrov, hlučnosti 

a prašnosti na kvalitu prostredia zvierat a ľudí. 

V závislosti od vlhkosti vzduchu a času i miesta 

odberu boli hodnotené zmeny fyzikálnych a 

tepelnotechnických vlastností separovanej 

hnojovice ako plastického podstielkového 

materiálu pre ležiskové boxy dojníc. Vo 

vybraných objektoch VPP v rámci záverečných 

prác zisťované fyzikálne faktory ovplyvňujúce  

BOZP pracovníkov v objektoch živočíšnej 

výroby.  

Boli pripravené praktické cvičenie z diagnostiky 



kvality podlahových konštrukcií vo vzťahu 

k welfare zvierat (pre objekty využívajúce 

alternatívne podlahoviny) s rozpracovaným 

cieľom stabilizácie ležísk a pripraviť nové 

alternatívy protišmykových úprav v uličkách do 

dojárne s kontinuálnym sledovaním a 

hodnotením výsledkov v rôznych klimatických 

podmienkach. Ďalej boli rozvinuté cvičenia k 

vyhodnocovaniu etologickej odozvy zvierat na 

konštrukčné zmeny ustajňovacích objektov, čo je 

dôležité aj v diagnostickej zručnosti študentov 

(nové vlastné technické a softvérové riešenie – 

zavedenie do výuky). Používaním niektorých 

meracích  zariadení v agresívnom maštaľnom 

prostredí však bola nutná oprava a údržba 

meracích zariadení. 

Záver V nasledujúcom roku je potrebné rozvinúť 

inováciu osnovy a náplne praktických cvičení 

z diagnostiky kvality prostredia vo vzťahu 

k welfare zvierat aj vonkajším 

environmentálnym požiadavkám v zmysle 

aktuálnej legislatívnych požiadaviek.  Je 

potrebné ďalšie skvalitnenie a údržba meracích 

zariadení k hodnoteniu kvality prostredia 

a bezpečnosti práce, čo je prierezovo potrebné 

ako podklad k pripravovaným novým 

technickým riešeniam využívaným aj na iných 

moderných farmách. 

Vyhodnotenie spracoval: doc.  Ing. Štefan Pogran, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz–TF-13 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných systémov, TF SPU 

v Nitre  

Názov programu PVŠ Vzorkovnica presného poľnohospodárstva 

Cieľ programu PVŠ 

Prakticky využívať existujúcu bázu technických 

zariadení a technologických postupov 

v rastlinnej výrobe. Rozširovať praktické 

poznatky študentov v oblasti využívania 

informačných technológií vo sfére riadenia 

poľnej výroby s dopadom na racionálne 

využívanie techniky, zvýšenie efektívnosti 

výroby a zlepšenie dopadov na životné 

prostredie. Vzorkovnicu rozšíriť o parcelné 

experimenty a o experimentálnu 

poloprevádzkovú plochu variabilného hnojenia. 

Vzorkovnica bude využívaná aj pre praktickú 

prípravu bakalárskych, diplomových 

a dizertačných záverečných prác. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTB, PTI, SBT, PSZ  

Forma štúdia D - denné, E – externé 

Stupeň štúdia 1., 2., 3. 

Počet študentov v programoch PVŠ 200 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Vzorkovnica Presného poľnohospodárstva je 

unikátnou prevádzkou poľnej rastlinnej výroby. 

Na ploche cca 20 ha je založený a udržiavaný 

dlhoročný (9 rokov) systém riadeného pohybu 

strojov po poli. Súčasne prebiehajú cyklické 

monitoringy porastov, pôdy a vývoja počasia. 

Vzorkovnica je obhospodarovaná dostupnou 

technikou VPP Kolíňany a špičkovou technikou 

obstaranou formou služieb. 

Využitie vzorkovnice, ako bázy PVS, je pri 

praktickej výučbe predmetov na KSVB a pri 

riešení záverečných prác vo všetkých 3 stupňoch 

štúdia. Je potešiteľné, že využitie vzorkovnice 

začína aj spolupráci s FAPZ . 

Poznámka Pridelené finančné prostriedky na prevádzku 

vzorkovnice na rok 2017 pokrývali len 

najnutnejšie vstupy. Žiaľ budovanie a rozvoj, 

predovšetkým v oblasti monitorovania stavov 

porastu a pôdy, nebolo z finančných dôvodov 

možné. 

Vyhodnotenie spracoval: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-14 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra konštruovania strojov 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica tenzometrického zariadenia na 

meranie hmotnosti poľnohospodárskych vozidiel 

Cieľ programu PVŠ  Stručne uvies          Konštrukčný návrh zariadenia nameranie 

hmotnosti poľnohospodárskych vozidiel. Návrh 

meracieho reťazca a snímačov. Kalibrácia 

a interpretácia nameraných údajov.  

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

IRB, KBI 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 1,2 

Počet študentov v programe PVŠ 1 Bc., 2. Ing. 

Počet hodín PVŠ, h/študent 30, 30/3 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Z pedagogického hľadiska boli ciele naplnené. 

Študenti riešili reálne zadania, ktoré sú súčasťou 

ich bakalárskych a diplomových prác. 

Z praktického hľadiska sa budú ciele napĺňať 

postupne pri realizácii samotnej konštrukcie.  

Poznámka Pridelené prostriedky neboli vyčerpané úplne. 

Objednávku elektrotechnického materiálu  

(208,80 eur) nebol dodávateľ  Elektromat  s.r.o. 

schopný včas realizovať pričom bol informovaný 

aj osobným kontaktom. Vyjadrenie dodávateľa 

je v prílohe. 

Budeme sa snažiť zabezpečiť potrebný materiál 

z vlastných zdroj aby boli ciele  vzorkovnice 

naplnené. K nečerpaniu zdrojov viedol aj 

nezmyselný systém verejného obstarávania. 

Vyhodnotenie spracoval: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Plán PVŠ na rok 2018 – cvičenia, exkurzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-1 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

Pracovisko (katedra) Technická fakulta, SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Mechanizácia živočíšnej výroby 

Cieľ programu PVŠ  Využitie vybavenia VPP SPU, s.r.o., farma 

Oponice na praktickú výučbu študentov z oblasti 

konzervovania, vyberania, miešania a zakladania 

objemových, ako aj jadrových krmív, 

zásobovania fariem vodou, napájacích systémov, 

zariadení na dojenie a ošetrovanie mlieka, 

technológií chovu jednotlivých kategórií 

hovädzieho dobytka, strojov na podstielanie 

a odstraňovanie hnoja a výkalov. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Manažment živočíšnej výroby – FAPZ 

Hipológia – FAPZ 

Farmárstvo - FAPZ 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 1 

Počet študentov v programe PVŠ 60 

Počet hodín PVŠ, h/študent 3h / študent 

Plán čerpania prostriedkov, Sk/rok   

Mesiac Suma, Sk Účel 

I.   

II.   

III.   

IV.   

V.   

VI.   

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

XI.  Doprava študentov po študijných skupinách na praktickú výučbu 

XII.   

Poznámka  



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-2 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

Pracovisko (katedra) Technická fakulta, SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Miešací kŕmny voz a jeho využitie na VPP SPU, 

s.r.o., závod Oponice 

Cieľ programu PVŠ  Využívanie vybavenia VPP SPU, s.r.o. na 

praktickú výučbu študentov z oblasti prípravy 

kompletnej kŕmnej dávky pre hovädzí dobytok 

pomocou viacúčelového miešacieho kŕmneho 

voza (vyberanie, váženie, miešanie, 

rozdeľovanie kompletnej kŕmnej dávky). 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 
Poľnohospodárska technika 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 2 

Počet študentov v programe PVŠ 20 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2h / študent 

Plán čerpania prostriedkov, Sk/rok   

Mesiac Suma, Sk Účel 

I.   

II.   

III.   

IV.   

V.   

VI.   

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

XI.  Doprava študentov po študijných skupinách na praktickú výučbu 

XII.   

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-3 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

Pracovisko (katedra) Technická fakulta, SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Technika na zhodnocovanie rôznych druhov 

odpadov 

Cieľ programu PVŠ  Využívanie vybavenia spoločnosti A.S.A. 

Trnava, s.r.o. Vzhľadom na prioritné postavenie 

zhodnocovania odpadov, spoločnosť už niekoľko 

rokov spracováva biologicky rozložiteľný odpad 

vo vlastnej kompostárni s celkovou kapacitou až 

1500 t hotového kompostu ročne. Spoločnosť sa 

spolu s hlavnou činnosťou zameriava i na 

zhodnocovanie rôznych druhov odpadov  – 

druhotných surovín (papier, PET fľaše, 

viacvrstvové obaly, plastové fólie, sklo  

a plechovky od nápojov) prostredníctvom 

dotrieďovania a lisovania. Spoločnosť ďalej 

prevádzkuje zberné dvory problémových 

odpadov z domácnosti. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PDM – prevádzka dopravných a manipulačných 

strojov 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 1 

Počet študentov v programe PVŠ 60 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2h / študent 

Plán čerpania prostriedkov, Sk/rok   

Mesiac Suma, Sk Účel 

I.   

II.   

III.   

IV.  Doprava študentov na praktickú výučbu 

V.   

VI.   

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

XI.   

XII.   

Poznámka  

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-4 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. 

Pracovisko (katedra) Technická fakulta, SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Biotechnická kontrola dojacich zariadení 

Cieľ programu PVŠ  Praktická ukážka postupu biotechnickej kontroly 

na VPP SPU, s.r.o.. Využitie vybavenia VPP 

SPU, s.r.o., farma Oponice na praktickú výučbu 

študentov z oblasti technológie dojenia 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

OTB 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 2 

Počet študentov v programe PVŠ 20 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2h / študent 

Plán čerpania prostriedkov, Sk/rok   

Mesiac Suma, Sk Účel 

I.   

II.   

III.   

IV.  Doprava študentov na praktickú výučbu 

V.   

VI.   

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

XI.   

XII.   

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  C–TF-5 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Technika pre pozberové technológie 

Cieľ programu PVŠ  Rozšírenie teoretických poznatkov o praktické 

skúsenosti s využitím poľnohospodárskych 

strojov pre pozberové spracovanie zrnín. 

Zabezpečenie cvičení - realizácia výučby pri 

praktickej činnosti nastavovania 

poľnohospodárskej techniky v rámci predmetu. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTI, TBS 

Forma štúdia D - denné, E - externé 

Stupeň štúdia 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 40 + 20 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4h / študent 

Plán čerpania prostriedkov, Eur/rok   

Mesiac Suma, Eur Účel 

I.   

II.   

III.  Doprava študentov 

IV.  Doprava študentov 

V.  Doprava študentov 

VI.   

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

XI.   

XII.   

Poznámka V rámci výučby predmetu TPT sa uskutoční odborná exkurzia vo firme 

Agroservis, s.r.o., vo výrobných podnikoch Agrodivízia Selice a PD Zemné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  C–TF-6 

Gestor programu PVŠ prof.h.c .prof. Ing. Pavol Findura, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Technika pre zber poľných plodín 

Cieľ programu PVŠ  Rozšírenie teoretických poznatkov o praktické 

skúsenosti s využitím poľnohospodárskych 

strojov pre pozberové spracovanie zrnín. 

Zabezpečenie cvičení - realizácia výučby pri 

praktickej činnosti nastavovania 

poľnohospodárskej techniky v rámci predmetu. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTI, TBS 

Forma štúdia D - denné, E - externé 

Stupeň štúdia 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 40 + 20 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4h / študent 

Plán čerpania prostriedkov, Eur/rok   

Mesiac Suma, Eur Účel 

I.   

II.   

III.  Doprava študentov 

IV.  Doprava študentov 

V.  Doprava študentov 

VI.   

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

XI.   

XII.   

Poznámka V rámci výučby predmetu TZPP sa uskutoční odborná exkurzia vo firme 

Agroservis, s.r.o., vo výrobných podnikoch Agrodivízia Selice a PD Zemné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  C–TF-7 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Ergonómia 

Cieľ programu PVŠ  

Doplnenie teoretického štúdia o praktické 

poznatky z uplatňovania antropocentrického 

princípu riešenia pracovného priestoru na 

ovládanie strojov a o poznatky pôsobenia hluku. 

Praktické poznanie ovládania moderných 

strojov, vrátane riešení aplikácie technológií IKT 

– rozmiestnenie a dostupnosť prvkov v kabíne 

strojov. Exkurzia do renomovaného 

ergonomického laboratória Žilinskej univerzity 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTI 

Forma štúdia D - denné, E - externé 

Stupeň štúdia 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 15 

Počet hodín PVŠ, h/študent 6h / študent 

Plán čerpania prostriedkov, €/rok   

Mesiac Suma, € Účel 

I.   

II.   

III.  Doprava študentov, resp. pristavenie strojov do areálu TF SPU. 

IV.  Doprava študentov. 

V.   

VI.   

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

XI.   

XII.   

Poznámka 

Napriek tomu že predmet bol pripravovaný pre študijné programy zamerané 

na bezpečnosť prevádzky, je v súčasnosti zaradený do skupiny povinne 

voliteľných predmetov len pre Študijný program PT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán PVŠ na rok 2018 – vzorkovnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-1 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Martin Kotus, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra kvality a strojárskych technológií 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica používaných materiálov tribologických 

uzlov v poľnohospodárskej technike 

Cieľ programu PVŠ  Cieľom programu je vytvorenie vzorkovnice kovových 

i nekovových materiálov používaných na výrobu 

konštrukčných prvkov poľnohospodárskych strojov.  

Praktické riešenie problému opotrebenia 

pôduspracujúcich nástrojov v prevádzkových 

podmienkach spočíva vo vytvorení preventívnych 

návarov na poľnohospodárskych strojov, ako aj na 

analýzu vplyvu podmienok experimentu na degradáciu 

prvkov klzných uložení v laboratórnych podmienkach.  

Vzorkovnica bude použitá vo výučbe zameranej na 

využitie definovaných materiálov a ich vlastností pre 

praktické účely v prevádzke, napr. motor, prevodovka, 

alebo stroje a zariadenia na spracovanie pôdy a zber 

úrody. Očakávame predĺženie technického života 

jednotlivých nástrojov. Výsledky práce budú použité pri 

riešení čiastkových úloh záverečných prác. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

Prevádzka dopravných a manipulačných strojov 

Výrobné technológie / Kvalita produkcie  

Forma štúdia D, E 

Stupeň štúdia 1, 2, 3 

Počet študentov v programe PVŠ cca. 160 (Náuka o materiáloch, Konštrukčné materiály, 

Tribológia a tribotechnika, Materiály a technológie, 

Špeciálne materiály) 

cca. 110 študentov výučba predmetov – laboratórne 

a prevádzkové skúšky 

Záverečné práce: 7 študenti + 1 doktorand 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 h/študent 

Plán čerpania prostriedkov, Eur/rok  4900,- Eur 

Mesiac Suma, Eur Účel  

I.   

II.   

III. 

1100,- 

Nákup pôduspracujúcich nástrojov pre prevádzkové skúšky. 

Nákup prídavných návarových materiálov. 

Nákup tribologických uzlov poľnohospodárskych strojov. 

IV. 1400,- Návrh, nákup a príprava konštrukčných prvkov pre účely vytvorenia 

vzorkovnice použitia materiálov. 

Materiálovo-technické zabezpečenia experimentu, nákup olejov, 

materiálu pre párovú treciu dvojicu (hutný, spojovací a elektro-materiál). 

Príprava pôduspracujúcich nástrojov pre prevádzkové skúšky - samotné 

naváranie - vytvorenie oteruvzdorných vrstiev. 

V. 900,- Nákup spotrebného materiálu pre laboratórne merania (pomôcky na 



rezanie, brúsenie a leštenie – rezný kotúč, brúsne a leštiace pasty, 

zalievace hmoty). 

Kalibrácia meracích prístrojov a úprava softvéru. 

VI. 150,- Aplikácia a sledovanie nástrojov v prevádzke. 

Stanovenie metalografickej štruktúry (príprava vzoriek - laboratórne 

skúšky). 

VII.   

VIII. 150,- Aplikácia a sledovanie nástrojov v prevádzke. 

Stanovenie metalografickej štruktúry (príprava vzoriek - laboratórne 

skúšky). 

IX. 600,- Mechanické skúšky a metalografická analýza materiálov (pomôcky pre 

laboratórne skúšky – meranie pevnosti, tvrdosti a húževnatosti; 

makroštruktúra a mikroštruktúra materiálov). 

X 700,- Vyhodnotenie výsledkov a definovanie vhodnosti vybraných materiálov. 

Vytvorenie vzorkovnice použitia konkrétnych materiálov – nákup 

pomocného a podporného materiálu. 

XI.   

XII.   

Poznámk

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  Vz–TF-2 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD. 

Ing. Zoltán Záležák, PhD. 

Ing. Rastislav Bernát, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra kvality a strojárskych technológií,  

TF SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica diagnostiky zdrojových 

a palivových sústav v mobilných dopravných 

prostriedkoch. 

Cieľ programu PVŠ  Praktická výučba a diagnostikovanie 

technického stavu elektrických zdrojových 

súprav ako aj palivových sústav naftových 

spaľovacích motorov. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

KBB, KBI  

Forma štúdia D – denná,  

Stupeň štúdia 1, 2. 

Počet študentov v programe PVŠ Cca 200 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 

Plán čerpania prostriedkov, €/rok   12200, -€ /rok 

Mesiac Suma, 

€/rok 

Účel  

I.   

II. 0,- Teoretická a praktická výučba študentov na predmete „Opravy 

strojových skupín“ s možnosťou školenia študentov pre obsluhu 

príslušnej techniky, exkurzia opravárenského závodu - Nitra 

III. 2000,- Diagnostické merania a vyhodnocovania výsledkov získané zo 

skúšobnej stolice zdrojových súprav alternátorov (cca 2000,-

Eur). 

IV. 2000,- Diagnostické merania a vyhodnocovania výsledkov získané zo 

skúšobnej stolice zdrojových súprav spúšťačov (cca 2000,-Eur).  

V. 2000,- Diagnostické merania a vyhodnocovania výsledkov získané zo 

skúšobnej stolice zdrojových súprav regulátorov napätia (cca 

2000,-Eur). 

VI.   

VII.   

VIII.   

IX. 2200,- 

 

Diagnostické zisťovanie technického stavu palivovej sústavy so 

systémom vstrekovania Common Rail u naftových spaľovacích 

motorov – kontrola správnej dodávky paliva a kontrola spätného 

vedenia paliva                  (cca 2200,-Eur). 

X 2000,- Diagnostické zisťovanie technického stavu palivovej sústavy so 

systémom vstrekovania Common Rail u naftových spaľovacích 

motorov – test vstrekovačov, modulácia šírky pulzov 

a frekvencie vstrekovania             (cca 2000,-Eur). 

XI. 2000,- Diagnostické zisťovanie technického stavu palivovej sústavy so 



systémom vstrekovania Common Rail u naftových spaľovacích 

motorov – kontrola tesnosti vstrekovačov (cca 2000,-Eur). 

XII. 0,- Teoretická a praktická výučba študentov na predmete 

„Diagnostika strojov a zariadení“. Vykonávanie meraní pre dané 

BP a DP. 

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-3 

Gestor programu PVŠ Ing. Róbert Drlička, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra kvality a strojárskych technológii TF  

Názov programu PVŠ Vzorkovnica zariadení na meranie a vizualizáciu 

meraných 3D tvarov 

Cieľ programu PVŠ  Nadobudnutie schopnosti a skúseností 

z merania, hodnotenia a vizualizácie 

všeobecných 3D povrchov (napr. opotrebenia 

lemešov, radličiek, nožov, tvarov plodín, zvierat, 

objektov) pomocou 3D skenerov a spracovania v 

CAD softvéri   

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách 

Výrobné technológie pre automobilový 

priemysel 

Forma štúdia D, E 

Stupeň štúdia 1, 2, 3 

Počet študentov v programe PVŠ 127 

Počet hodín PVŠ, h/študent 3 

Plán čerpania prostriedkov, Eur/rok  3500,- 

Mesiac Suma, Eur Účel  

I.   

II. 490,- Upgrade 3D skenovacieho softvéru na aktuálnu verziu pre 

jednoduchšie skenovanie lesklých objektov (napr. opotrebených 

lemešov) – v súčasnosti nutné používať zmatňovacie spreje 

III.   

IV.  1525,- Výmena kamery 3D skenera za najnovší typ s vyšším rozlíšením 

a snímkovacou frekvenciou pre zvýšenie presnosti a detailov 

skenovania 

V.   

VI.  1235,- Upgrade 3D skenera na systém s dvoma kamerami (2.kamera) 

VII.   

VIII.   

IX. 250,- Tlačový materiál pre 3D tlačiareň 

X   

XI.   



XII.   

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  Vz–TF-4 

Gestor programu PVŠ Ing. Rastislav Bernát, PhD. – Ing. Zoltán 

Záležák, PhD. 

Pracovisko (katedra) Oddelenie dopravnej výchovy a služieb, TF SPU 

v Nitre 

Názov programu PVŠ Zvyšovanie bezpečnosti v oblasti cestnej 

dopravy  

Cieľ programu PVŠ  Zvyšovanie kvalifikácie študentov a pracovníkov 

SPU v oblasti cestnej dopravy prostredníctvom 

teoretických a praktických školení. 

Oboznámenie s  JISCD zavedeného 

Ministerstvom dopravy a výstavby SR a jeho 

aplikáciou pri prevádzkovaní dopravy 

v poľnohospodárstve v rámci  

predmetu „Konštrukcia a riadenie vozidiel“.  

Praktická výučba zisťovania technického stavu 

mobilných dopravných prostriedkoch a v rámci 

predmetu „Konštrukcia a riadenie vozidiel“.  

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PDM, PTI, RSB, KBI, KBB, TBS 

Forma štúdia D – denná 

Stupeň štúdia 1, 2. 

Počet študentov v programe PVŠ cca 150 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 

Plán čerpania prostriedkov, €/rok   8000, -€ /rok 

Mesiac Suma, 

€/rok 

Účel  

I.   

II.   

III. 800,- Analýza požiadaviek  praxe v ďalšom vzdelávaní riadiacich 

pracovníkov a zamestnancov v oblasti dopravy. Možnosti 

zvyšovania kvalifikácie a  bezpečnosti cestnej premávky 

kontrolou technického stavu vozidiel a ich bežnou údržbou pred 

použitím (cca 1100,- Eur). 

IV. 2000,- Praktické vykonávanie cvičení v rámci údržieb a servisných 

úkonov na mobilných dopravných prostriedkoch pomocou 

špeciálneho príslušenstva s náradím pred jazdou (cca 2000,-Eur).  

V. 2500 Školenie v oblasti sociálnej legislatívy v  cestnej doprave, 

praktické ukážky kontroly technického stavu dopravných 

prostriedkov, externé prednášky JISCD, riešenie príkladov 

z praxe viazania prepravovaného nákladu študentmi SPU, 

ukážky logistiky prepravy vo výrobných automobilových 

závodoch - exkurzia 

VI.   

VII.   

VIII.   



IX. 500,- 

 

Praktické cvičenia v oblasti ďalšieho vzdelávania študentov, 

 tvorby vedeckých prác v oblasti bezpečnosti cestnej premávky , 

cvičenia v oblasti prepravy materiálov, vytvorenie zariadenia na 

zisťovanie reakčného času vodičov, preprava materiálov - 

Kolíňany , exkurzia výcvikového centra v oblasti bezpečnej 

jazdy a školenie so zameraním na zvládnutie nečakaných 

krízových situácií. 

X   

XI. 2200,- 

 

Zabezpečenie kontroly riadenia a kolies mobilných dopravných 

prostriedkov. Zariadenie na opravu kolies (cca 2200,-Eur). 

XII.   

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-5 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica využívania obnoviteľných zdrojov 

energie 

Cieľ programu PVŠ  Cieľom praktickej výučby je aplikácia získaných 

teoretických poznatkov z oblasti spracovania 

biomasy pri praktickom využití biomasy na 

energetické i neenergetické účely. Riešenie 

záverečných prác. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Technika pre biosystémy, Kvalita a bezpečnosť 

vo výrobných technológiách, Riadiace systémy 

vo výrobnej technike 

Forma štúdia D, E 

Stupeň štúdia 1., 2. 

Počet študentov v programe PVŠ cca 100 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 

Plán čerpania prostriedkov, Sk/rok  8.200,- 

Mesiac Suma, Sk Účel  

I.   

II.   

III. 
1.300,- 

Zabezpečenie laboratórneho spotrebného materiálu na 

skladovanie a temperovanie vzoriek. 

IV. 
200,- 

Zabezpečenie a doprava vzoriek pevných a kvapalných biopalív 

a biomazív.  

V. 1.600,- Materiál na opravy a údržbu tvarovacej linky na výrobu peliet. 

VI. 
3.000,- 

Práce a služby na zabezpečenie prevádzky zariadení vzorkovnice 

a inštaláciu malého tepelného zdroja. 

VII.   

VIII. 
500,- 

Kalibrácia meracích zariadení využívaných v praktickej výučbe 

realizovanej vo vzorkovnici. 

IX. 
500,- 

Zabezpečenie a doprava rôznych druhov biomasy na praktickú 

výučbu a materiálu na zabezpečenie prevádzky tvarovacej linky.  

X 

1.000,- 

Zabezpečenie rôznych druhov biomasy na praktickú výučbu. 

Inovácia meracej techniky využívanej v praktickej výučbe 

realizovanej vo vzorkovnici.   

XI. 100,- Zabezpečenie rôznych druhov biomasy na praktickú výučbu.  

XII.   

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-6 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica techniky pre chov zvierat 

Cieľ programu PVŠ  Cieľom praktickej výučby je overenie získaných 

teoretických poznatkov pri praktickom využití 

techniky pre chov zvierat. Riešenie záverečných 

prác. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Poľnohospodárska technika, Technika pre 

biosystémy, Manažment živočíšnej výroby, 

Hipológia, Farmárstvo  

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 1, 2, 3 

Počet študentov v programe PVŠ 100  

Počet hodín PVŠ, h/študent  3/študent 

Plán čerpania prostriedkov, €/rok  6.000 Eur 

Mesiac Suma, € Účel  

I.   

II.   

III.   

IV.   

V. 3000 

Praktická výučba študentov zameraná na zisťovanie zápalového 

ochorenia mliečnej žľazy. Rozšírenie mobilnej kanvovej dojacej 

jednotky používanej na VPP, farma Kolíňany, o zariadenie na 

zisťovanie traumatizácie hrotov ceckov pomocou infračervenej 

termografie.  

VI. 3000 

Praktická výučba študentov zameraná na zisťovanie kvality 

gumených materiálov používaných pri dojení. Rozšírenie 

mobilnej kanvovej dojacej jednotky o meraciu stanicu, ktorá sa 

bude používať  na farme na stanovenie drsnosti povrchov 

používaných materiálov. 

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

XI.   

XII.   

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-7 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Štefan Pogran, CSc. 

Pracovisko (katedra) Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica účelových stavieb a zariadení 

Cieľ programu PVŠ  Pripraviť a realizovať praktickú časť vyučovania 

s využívaním vzorkovnice účelových objektov 

k cvičeniam z predmetov Technika pre živočíšnu 

výrobu, Technika pre poľnohospodársku výrobu, 

Bezpečnosť technických systémov, 

Prevádzkovanie a bezpečnosť techniky – 

z hľadiska aktuálnej problematiky a metodík pre 

riešenia kvality prostredia a jeho technických 

a technologických nadväzností 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Poľnohospodárska technika, Technika pre 

biosystémy, Kvalita a bezpečnosť technických 

systémov , Obchodovanie a podnikanie s 

technikou 

Forma štúdia D, E 

Stupeň štúdia 1, 2, 3 

Počet študentov v programe PVŠ 1.stupeň: KBB-82, KBB – 94, OTB-24 + 4 záv. 

práce 

2. stupeň: PTI-42, KBI-163 +5 záv. prác 

3. stupeň: TMPV-2 záv. práce 

Spolu: 418 študentov 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4/študent 

Plán čerpania prostriedkov, eur/rok  18200 eur/rok 

Mesiac Suma, 

eur 

Účel  

I. 300 

 

Technické zabezpečenie vzorkovnice – príprava praktických 

cvičení letného semestra, výber materiálového zabezpečenia 

k demonštačným panelom k predmetu Bezpečnosť technických 

systémov – hypertermické prostredie, hlučnosť, protišmykovosť, 

prašnosť. Oprava a kalibrácia externých snímačov 

mikroklimatických parametrov, demontáž meteostanice, 

sumarizácia dát so študentami 3. stupňa štúdia. 

II.  2700 

 

Príprava inovácie praktických cvičení z predmetu Technológie 

v chove zvierat so zameraním na kvalitu prostredia zvierat, ich 

najdôležitejšie výpočtové indexy, ukazovatele ich kvantifikačného 

a kvalitatívneho hodnotenia spojené s ukážkami práce v teréne 

a vyhotovovaním podkladov pre sprievodné elaboráty. 

III. 4100 

 

*Zapracovanie vlastného nového technického riešenia (v zmysle 

úžitkového vzoru) do praktických cvičení pre jeho použitie 

v praxi, obstaranie a kompletácia testovacieho zariadenia 

hodnotiacich charakteristík – 1. časť 

IV.  4600 *Demonštračné merania emisií amoniaku a škodlivých plynov 

k meraniu kvality prostredia zariadením INNOVA – viaczložkový 

analyzátor škodlivín k predmetu Technika prostredia 



a Technológie v chove zvierat z hľadiska emitovaných škodlivín 

do ovzdušia vo vzťahu k vplyvu frekvencie vyhrňovania 

hnojovice a manipulácie s podstieľaním separovanou a termicky 

upravenou recyklovanou podstielkou z hnojovice. Uskutočnenie 

meraní k záverečným prácam študentov, zapracovávanie nového 

technického riešenia do vzorkovnice účelových stavieb a zariadení 

– 2. časť. 

 

V. 1500 Rozšírenie demonštrácie testovania recyklovanej podstielky 

z hľadiska jej prípravy a testovania fyzikálnych vlastností. 

Doplnenie kabeláže a snímacích koncoviek pre viacbodové 

snímanie termických charakteristík, monitoring časového vývoja 

obsahu sušiny vo vzťahu k absorpčným vlastnostiam a zmenám 

v produkcii škodlivín – vrátane prípravy metodiky a uskutočnenia 

meraní záverečných prác študentov TF 

VI. 3200 Využitie fakultných nových technických riešení do praktických 

cvičení pre ich použitie v praxi pre študijné programy PTI, KBB, 

KBI, OTB - obstaranie a kompletácia testovacieho zariadenia 

hodnotiacich charakteristík – 2. časť . Uskutočnenie praktických 

meraní k záverečným študentským prácam. 

VII. 900 Oprava a údržba jestvujúceho kamerového systému, sumarizácia 

a triedenie ukladných dát pri zalíhaní zvierat do boxov 

podstieľaných separovanou hnojovicou, doplnenie skorodovaných 

a poškodených sond meracích zariadení. 

VIII. 200 Oprava snímačov používaných v letnom semestri, inštalácia 

prenosnej meteostanice a datalogerov mikroklímy, príprava 

praktických cvičení zimného semestra (PTI + KBB+KBI). 

IX. 100 Príprava sumarizácie nultých (porovnávacích) meraní 

k hodnoteniu inovačných zmien ako pôvodný stav, úprava 

a doladenie k požadovaným výstupom na výuke. 

X 200 *Praktické cvičenia nadväzujúce obsahovo na pôvodné technické 

riešenia v ustajňovacích objektoch smerované k ďalšiemu 

zlepšeniu zdravotného stavu a pohody zvierat (PTI+KBB), ako aj 

zníženiu rizík pracovného prostredia pre obslužný personál 

z hľadiska hlučnosti, prašnosti, vibrácií a tepelnej záťaže 

(KBI+OPT+TMPV+VT). 

XI. 300 *Praktické cvičenia (KBI+OPT+TMPV) k hodnoteniu zmien 

obsahu škodlivín v chovateľskom prostredí vo vzťahu 

k inovačným alternatívnym riešeniam v objektoch vzorkovnice, 

ako aj zníženiu rizík pracovného prostredia pre obslužný personál 

z hľadiska hlučnosti, prašnosti, vibrácií a tepelnej záťaže pred a po 

zmenách v zmysle pôvodných a nových ukážkových elaborátov. 

XII. 100 *Praktické merania pripravených alternatív v podrobnejšom 

rozsahu – k záverečným prácam (PT+KBI+TMPV), sumarizácia 

dát z datalogerov  

Poznámka *Je potrebné zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výuku 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-8 

Gestor programu PVŠ doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. 

Pracovisko (katedra) Katedra fyziky, TF SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica kvality poľnohospodárskej 

produkcie 

Cieľ programu PVŠ  Štúdium fyzikálnych vlastností rastlinných 

produktov s cieľom zisťovania korelácií medzi 

meranými fyzikálnymi vlastnosťami  

a vybranými  ukazovateľmi kvality. Meranie 

tepelných, elektrických, mechanických  

a reologických vlastností rastlinných produktov 

pestovaných na VPP a ďalších materiálov 

súvisiacich s riešením záverečných prác  

a používaných pri laboratórnych meraniach. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách, bezpečnosť a kontrola potravín, 

aplikovaná biológia, agrobiotechnológie, 

vinárstvo, riadiace systémy vo výrobnej 

technike, výrobná technika, technika pre 

biosystémy, technika a mechanizácia 

poľnohospodárskej výroby                                

Forma štúdia D, E 

Stupeň štúdia 1, 2, 3 

Počet študentov v programe PVŠ 298 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4/študent 

Plán čerpania prostriedkov, Eur/rok  8000 €  

Mesiac Suma, Eur Účel  

I.   

II. 50,- Dodávka vzoriek rastlinnej produkcie. 

III. 300,- Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, 

materiálno-technické zabezpečenie. Dodávka vzoriek rastlinnej 

produkcie. 

IV.  1 200,- Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. V 

rámci materiálno-technického zabezpečenia dodávka vzoriek a 

zakúpenie štandardného penetrometra AC TEXT08, priemer 8 

mm (1 200 €)  Využitie pri meraní mechanických vlastností 

materiálov. 

V. 1 600.- Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. V 

rámci materiálno-technického zabezpečenia dodávka vzoriek a 

zakúpenie Software RheocalcT pre viskozimetre DV2T fy 

Brookfield pre umožnenie tvorby meracích programov v PC, 

opakovaného spustenia meracích programov, pre uloženie a 

spracovanie  nameraných hodnôt v PC, tabuľkové a grafické 

spracovanie údajov. Využije sa pri spracovaní nameraných 

hodnôt kvapalných potravinárskych materiálov (1 500 €). 

VI. 150.- Dodávka vzoriek rastlinnej produkcie. 



VII.   

VIII.   

IX. 3 400.- Praktická výučba študentov zameraná na  meranie fyzikálnych 

vlastností poľnohospodárskych produktov a hodnotenie možných 

vplyvov na vybrané ukazovatele kvality. Riešenie BP, DP, 

dizertačných prác. Zakúpenie analytického laboratórneho mlyna 

(1700 €)  a ADM prevodníka na snímanie akustických signálov 

(1700 €)   . 

X 100.- Praktická výučba študentov zameraná na  meranie fyzikálnych 

vlastností poľnohospodárskych produktov a hodnotenie možných 

vplyvov na vybrané ukazovatele kvality. Riešenie BP, DP, 

dizertačných prác. 

XI. 100.- Praktická výučba študentov zameraná na  meranie fyzikálnych 

vlastností poľnohospodárskych produktov a hodnotenie možných 

vplyvov na vybrané ukazovatele kvality. Riešenie BP, DP, 

dizertačných prác. 

XII. 100.- Dodávka vzoriek rastlinnej produkcie. 

Poznámka Spolu                 8000.- EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  Vz–TF-9 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra elektrotechniky automatizácie a 

informatiky, TF SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica mobilnej robotiky 

Cieľ programu PVŠ  Rozširovať teoretické a praktické poznatky 

študentov z oblasti využívania informačných 

a riadiacich technológií vo sfére riadenia 

pohonov s ohľadom na zvyšovanie produktivity 

a znižovanie energetickej náročnosti 

autonómnych mobilných prostriedkov. Návrh a 

analýza použitých algoritmov na riadenie 

mobilných robotov a výber efektívnych metód 

riadenia hydraulických pohonov.  Vzorkovnica 

bude využívaná pre realizáciu záverečných prác 

študentov prvého, druhého stupňa a tretieho 

stupňa štúdia programu Riadiace systémy vo 

výrobnej technike. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Riadiace systémy vo výrobnej technike. 

Forma štúdia D - denné 

Stupeň štúdia 1, 2, 3 

Počet študentov v programe PVŠ 94 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 

Plán čerpania prostriedkov, Eur/rok  15.000 €/rok 

Mesiac Suma, Eur Účel 

I. 0,- Teoretická príprava študentov v predmete Číslicová elektronika, 

Mikrokontroléry vo výrobnej technike a Programovanie 2, 

analýza súčasných riadiacich technológii využívaných 

v autonómnej mobilnej robotike.  

II. 0,- Teoretická príprava študentov v predmete Číslicová elektronika, 

Mikrokontroléry vo výrobnej technike a Programovanie 2, 

analýza technológií pre realizáciu a riadenie vzorkovnice. Návrh 

konštrukčných častí mobilného robota na treťom stupni štúdia 

v rámci dizertačných prác. 

III. 5000,- Obstaranie komponentov pre zostavenie vzorkovnice – 

mechanická časť, pozdvozok, uchytenie spaľovacieho motora + 

hydraulických obvodov. 

IV. 5000,- Obstaranie komponentov pre zostavenie vzorkovnice – 

mechanická časť, osadenie a uchytenie riadenia a nastavenie 

geometrie podvozku. 

V. 5000,- Obstaranie komponentov pre zostavenie vzorkovnice – elektrická 

časť, osadenie a pripojenie elektronických snímačov. 

VI. 0,- Automatizácia riadenia pohonov so zameraním  na autonómnosť. 

Príprava výstupov pre bakalárske a diplomové práce. 

VII. 0,- Detekcia rastlín a korekcia optimálneho chodu robota medzi 



porastom. Príprava výstupov pre bakalárske a diplomové práce. 

VIII. 0,- Detekcia rastlín a korekcia optimálneho chodu robota medzi 

porastom. Príprava výstupov pre bakalárske a diplomové práce. 

IX. 0,- Detekcia nežiaducich  rastlín v poraste pomocou spracovania 

obrazu. Príprava výstupov pre bakalárske a diplomové práce. 

X 0,- Detekcia človeka a zvierat s cieľom zamedziť vzniku kolíznych 

situácií ohrozujúcich život a zdravie. Príprava výstupov pre 

bakalárske a diplomové práce. 

XI. 0,- Detekcia človeka a zvierat s cieľom zamedziť vzniku kolíznych 

situácií ohrozujúcich život a zdravie. Príprava výstupov pre 

bakalárske a diplomové práce. 

XII. 0,- Detekcia človeka a zvierat s cieľom zamedziť vzniku kolíznych 

situácií ohrozujúcich život a zdravie. Príprava výstupov pre 

bakalárske a diplomové práce. 

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

 Rok 2018  

 Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-10 

 Gestor programu PVŠ  doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. 

 Pracovisko (katedra) 
Katedra dopravy a manipulácie, TF SPU v 

Nitre 

 Názov programu PVŠ 
Hodnotenie stavu mobilnej, dopravnej 

techniky a logistiky v doprave. 

 Cieľ programu PVŠ 

Sledovanie technického stavu mobilných 

energetických prostriedkov v  dopravnej 

a poľnohospodárskej oblasti s využitím 

paralelnej a sériovej diagnostiky, s praktickou 

ukážkou osciloskopických meraní a meraní 

prostredníctvom OBD. Sledovanie emisného 

stavu a zmeny parametrov v mobilnej technike 

a vyhodnotenie technického, emisného stavu 

vybraných mobilnej techniky. Praktická 

ukážka rozboru olejov a laboratórne merania 

prietokových účinností rôznych typov 

olejových filtrov s rôznym stupňom 

znečistenia olejových náplní za účelom 

predĺženia výmenného intervalu olejovej 

náplne. Súbežne meranie spotreby a emisie 

automobilu. Rozširovanie teoretických 

poznatkov pri praktickom cvičení s modernou 

zvozovou technikou a technológiami 

zameranými na redukciu škodlivých vplyvov 

na zdravie človeka a životné prostredie. 

Prehĺbenie vedomosti v oblasti čiarových 

kódov v procese logistiky, spôsoby snímania a 

kontroly čiarových kódov prostredníctvom 

čítacieho zariadenia. Možnosti sledovania 

stavu zásob v sklade a rozpracovania súčiastok 

v procese výroby prostredníctvom čiarových 

kódov.   

 Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva 

Prevádzka dopravných a manipulačných 

strojov, 

Prevádzka dopravných strojov a zariadení  

 Forma štúdia  D – denná 

 Stupeň štúdia  1., 2., 3. 

 Počet študentov v programe PVŠ cca 280  

 Počet hodín PVŠ, h/študent  2 

 Plán čerpania prostriedkov, €/rok  11 650,- €/rok 

 Mesiac  Suma, €  Účel 



 I.     

 II.  1 080,- 

Praktická výučba merania a snímania signálov zo snímačov, 

prostredníctvom osciloskopického merania a zisťovanie chybových 

kódov v jednotlivých riadiacich jednotkách vozidiel.  Príprava 

experimentálnych meraní v rámci bakalárskych a diplomových prác 

– emisné zaťaženie pracovných priestorov a vnútorného prostredia 

automobilov. Realizácia experimentálnych meraní. Obstaranie 

snímača anemometra (FVAD15S240).  

 III.  1 180,- 

Teoretická praktická výučba študentov predmetu Tekutinové 

mechanizmy, Motorové vozidlá, Manipulačná technika a Logistika, 

zadanie skupinových seminárnych prác. Aktualizácia softvérového 

vybavenie diagnostického zariadenia TEXA pre diagnostiku riadiacej 

jednotky automobilu.  

 IV. 2 150,- 

Teoretická výučba študentov, popis metód merania a príprava 

meracích zariadení. Oboznámenie študentov s meracími prístrojmi 

a spôsobom vyhodnotenia nameraných údajov. Teoretická 

a praktická výučba na laboratórnom skúšobnom zariadení. 

Aktualizácia emisného analyzátora MAHA MGT5 a MDO 2, 

zakúpenie snímača NO. Doprava študentov do spaľovne 

komunálneho odpadu OLO Bratislava a doprava študentov do MB 

servis Moravany nad Váhom za účelom oboznámenia s technológiou 

a komunálnou technikou pre zvoz odpadu a čistenie komunikácií. 

 V. 400,- 

Potreba zabezpečenia dopravy študentov na exkurziu a na VPP 

s cieľom exkurzia na stredisku opráv strojov. Zabezpečenie 

laboratórneho vyhodnotenia vzoriek posudzovaných olejov 

v akreditovanom laboratóriu s porovnaním vyhodnotenia na 

laboratórnych cvičeniach.  

 VI.  2 250,- 
Zakúpenie združeného meracieho prístroja na sledovanie vonkajších 

parametrov prostredia a simulačného softvéru programu MATLAB. 

 VII. 1 340,- 

Priebežné laboratórne merania. Prevádzkové meranie výkonových 

a emisných parametrov automobilov. Softvérové úpravy riadiacej 

jednotky automobilov a vyhodnocovanie z pohľadu emisií, spotreby 

paliva a výkonu automobilu. Obstarávanie čítacieho zariadenia 

čiarových kódov, termotlačiarne čiarových kódov, softvéru a káblov. 

 VIII.  0,- Priebežné laboratórne merania.  

 IX.  650,- 

Vyhodnocovanie odobratých vzoriek oleja a filtrov v laboratóriách 

Katedry dopravy a manipulácie a v externom akreditovanom 

laboratóriu. Potreba zabezpečenia dopravy študentov na exkurziu a 

na VPP.  

 X.  2 600,- 

Príprava experimentálnych meraní a obstaranie snímačov na meranie 

emisného zaťaženia okolitého (plynného) prostredia (senzor O2, 

senzor CO, senzor NO, špec. modul COlow, náhradný filter, 

akumulátor). Návšteva výrobného podniku PSA Trnava s potrebou 

zabezpečenia prepravy študentov. 

 XI.  0,- Príprava nameraných údajov pre záverečné práce. 

 XII.  0,-  Príprava výstupov pre bakalárske a diplomové práce. 

 Poznámka Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu. 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

 Rok 2018  

 Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-11 

 Gestor programu PVŠ  Ing. Ján Kosiba, PhD. 

 Pracovisko (katedra) Katedra dopravy a manipulácie, TF SPU v Nitre 

 Názov programu PVŠ 
Vzorkovnica činnosti poľnohospodárskych 

kolesových traktorov  

 Cieľ programu PVŠ 

 Cieľom projektu je overiť možnosť aplikácie 

ekologický mazív v hydraulických obvodoch 

poľnohospodárskej techniky na základe 

laboratórnych skúšok. V rámci projektu je 

riešený vplyv ekologických mazív na činnosť 

traktorového hydrogenerátora, podrobovaného 

prevádzkovej záťaži. Uvedená činnosť bude 

sledovaná na základe overovania prietokových 

charakteristík (základný parameter 

hydrogenerátorov) a zároveň na základe 

odbúravania aditívnych prvkov z ekologických 

mazív 

 Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva 
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov, 

Prevádzka dopravných strojov a zariadení  

 Forma štúdia  D – denná 

 Stupeň štúdia  1., 2. 

 Počet študentov v programe PVŠ cca 70  

 Počet hodín PVŠ, h/študent  2 

 Plán čerpania prostriedkov, €/rok  2 800,- €/rok 

 Mesiac  Suma, €  Účel 

 I.     

 II.     

 III.     

 IV.  1000,- 

Teoretická výučba študentov, popis metód merania a príprava 

meracích zariadení. Oboznámenie študentov s meracími prístrojmi 

a spôsobom vyhodnotenia nameraných údajov. Potreba zabezpečenia 

dopravy študentov na exkurziu a na VPP. Obstaranie hydraulickej 

biologicky odbúrateľnej kvapaliny na rastlinnej báze a teplotných 

senzorov. 

 V.   
 

 VI.  900,- 

Overovacie meranie činnosti poľnohospodárskeho traktora s ekologickou 

kvapalinou. Vypracovávanie bakalárskych a diplomových prác. Príprava na 

terénne merania. Odobratie vzoriek oleja s hydraulického obvodu 

traktora 

 VII.  100,- 
Terénne merania a monitorovanie prevádzky traktora. Potreba 

zabezpečenia dopravy študentov. 



 VIII.  100,- 
Terénne merania a monitorovanie prevádzky traktora. Potreba 

zabezpečenia dopravy študentov. 

 IX. 100,- 
Terénne merania a monitorovanie prevádzky traktora. Potreba 

zabezpečenia dopravy študentov. 

 X.  400,- 

Záverečné meranie činnosti poľnohospodárskeho traktora s ekologickou 

kvapalinou. Vypracovávanie bakalárskych a diplomových prác. Odobratie 

vzoriek oleja z hydraulického obvodu traktora. 

 XI.  100,- 
 Vyhodnotenie odobratých vzoriek. Príprava nameraných údajov pre 

bakalárske a diplomové práce. 

 XII.  100,- 
 Vyhodnotenie odobratých vzoriek. Príprava nameraných údajov pre 

bakalárske a diplomové práce. 

 Poznámka Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-12 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov, TF 

SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica závlahových zariadení 

Cieľ programu PVŠ  Štúdium konštrukcie závlahovej techniky 

(Fregat, Valmont a pásové zavlažovače RM, 

Forras a pod.) praktické hodnotenie kvality 

práce,  využívanie závlahových systémov, 

technické vybavenie čerpacej stanice . 

Rozširovať praktické poznatky študentov 

v oblasti využívania závlahových technológií 

v poľnej výrobe. Monitorovanie vlhkosti pôdy, 

zrážok a teploty pôdy pre závlahy. Zvýšenie 

efektívnosti výroby a zlepšenie dopadov na 

životné prostredie. Vzorkovnica bude využívaná 

aj pre praktickú prípravu bakalárskych, 

diplomových  a dizertačných záverečných prác. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTB, PTI, TBS,  KII - FZKI 

TaMPV - PhD. 

Forma štúdia D, E 

Stupeň štúdia 1, 2, 3 

Počet študentov v programe PVŠ 65 

Počet hodín PVŠ, h/študent 8 

Plán čerpania prostriedkov, Eur/rok  8.500 €/rok 

Mesiac Suma, Eur Účel 

I.  - 

II.  - 

III. 2300,- Príprava  a spustenie čerpacej stanice – Oponice a Kolíňany. 

Opravy a repasácia komponentov čerpacej stanice v Oponiciach. 

Príprava zavlažovacej techniky – údržba, servis. Nové modely 

rozstrekovačov pre praktické pokusy na širokozáberové 

zavlažovače a na zostrojenú konzolu . Osobné ochranné 

pomôcky. Redukčný ventil pre možnosti tlakových a 

prietokových zmien v systéme. Snímač vlhkosti pôdy pre 

Aquatrac  (výstup % obj). Praktická výučba.  

IV. 2500,- Praktická výučba, Repasovaná  čerpacia stanica v Oponiciach - 

prevádzka. Údržba, prevádzka a kontrola činnosti - 

Širokozáberové pivotové zavlažovače Fregat, Valmont. Nový 

funkčný model najmenšieho pásového zavlažovača pre 

prakticvkú výučbu študentov.  Prenos dát, ročná licencia na 

monitorovanie a prenos dát – novozakúpené zariadenie 

AQUATRAC (platí sa ročný poplatok). Zariadenie pre diaľkový 

prenos údajov zo zariadenia AQUATRAC a ich zobrazenie na 



displeji. 

V. 600,- Aplikácia závlahovej dávky. Realizácia pokusov pri zavlažovaní 

vybraných plodín. Praktická ukážka práce pásového zavlažovača. 

Praktické ukážky činnosti zariadenia Aquatrac. Využívanie 

strojov na praktickú výučbu. Využívanie vybavenia VPP pre 

riešenie diplomových prác.  

VI. 800,- Spustenie čerpacej stanice. Aplikácia závlahovej dávky. 

Realizácia pokusov pri zavlažovaní vybraných plodín 

zariadeniami v Kolíňanoch a v Oponiciach . Využívanie 

zariadení a komponentov  na praktickú výučbu, diplomantmi a 

doktorandmi .Využívanie vybavenia VPP pre riešenie 

diplomových prác. 

VII. 700,- Spustenie čerpacej stanice. Aplikácia závlahovej dávky. 

Realizácia pokusov pri zavlažovaní vybraných plodín. 

Využívanie strojov na praktickú výučbu. 

Využívanie vybavenia VPP pre riešenie diplomových prác. 

Praktické pokusy na konzole s mikropostrekovačmi - diplomanti. 

VIII. 600,- Praktické pokusy na konzole s mikropostrekovačmi - diplomanti. 

Spustenie čerpacej stanice. Aplikácia závlahovej dávky. 

Realizácia pokusov pri zavlažovaní vybraných plodín. 

Využívanie strojov na praktickú výučbu. 

Riešenie diplomových prác. 

IX. 500,- Spustenie čerpacej stanice. Aplikácia závlahovej dávky. 

Realizácia pokusov pri zavlažovaní vybraných plodín. 

Využívanie strojov na praktickú výučbu. 

Riešenie diplomových a dizertačných prác. 

X 200,- Praktická výučba, Repasovaná  čerpacia stanica v Oponiciach. 

Repasované širokozáberové pivotové zavlažovače Valmont 

a Fregat. Zariadenie Aquatrac - možnosti využitia a sledované 

výstupy. 

XI. 300,- Zálohovanie čerpacej stanice. Zálohovanie závlahovej techniky. 

Praktická výučba ohľadom správneho zálohovania 

a uskladňovania závlahovej techniky. 

XII.  - 

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-13 

Gestor programu PVŠ Ing. Miroslav Macák, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica záhradníckej a vinohradníckej 

mechanizácie 

Cieľ programu PVŠ  Prevádzať kontaktnú výučbu predmetov 

vybraných študijných programov so zameraním 

sa na praktickú realizáciu záverečných prác 

študentov všetkých 3 stupňoch štúdia.  

Vytvorená prístrojová databáza bude mať za cieľ 

podporiť vykonávanie praktickej výučby  

a výskumných meraní v rámci riešených  

a pripravovaných projektov v spolupráci s VPP, 

s cieľom podporiť efektívnosť rastlinnej výroby. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

TF: PTB, PKB, PTI, PKI 

FAPZ: Všeobecné poľnohospodárstvo, 

Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Forma štúdia D - denné, E - externé 

Stupeň štúdia 1, 2, 3 

Počet študentov v programe PVŠ 80 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 

Plán čerpania prostriedkov, Eur/rok  8700 € / rok 

Mesiac Suma, Eur Účel  

I.   

II. 2900 Softvérový upgrade navigačného zariadenia Topcon GRS-1-GIS  

- pre príjem korekčných signálov na úrovni L2 frekvencií,  

- pre príjem ruského navigačného systému GLONASS   

- pre príjem a spracovanie RTK korekcií šírených 

prostredníctvom mobilného operátora.  

Uvedený upgrade umožní vykonávať geodetické vytyčovacie 

práce pri zakladaní vinohradov a ovocných sadov v rámci 

praktickej výučby študentov. 

III. 

3800 

Nákup základných komponentov (lineárny aktuátor, jednosmerný 

bezkomutátorový elektromotor, koncové spínače) pre zostrojenie 

zariadenia : „poloautomatický vertikálny penetrometer“ určeného 

na meranie penetrometrického odporu pôdy vo vertikálnej rovine 

v rámci riešenia dizertačnej práce – riešenie patentu a úžitkového 

vzoru. 

IV. 

800 

Nákup spotrebného materiálu (oceľový profil, farba, súčiastky 

mikroelektronika, kábel, zámočnícky spotrebný materiál, 

mikropájkovačka) pre zostrojenie zariadenia „poloautomatický 

vertikálny penetrometer“ pre meranie penetrometrického odporu 

pôdy vo vertikálnej rovine v rámci riešenia dizertačnej práce – 

riešenie patentu a úžitkového vzoru. 

V. 500 Využívanie techniky pre praktickú výučbu. Exkurzia.  

VI. 
100 

PHM – pre mobilný odoberač pôdnych vzoriek pre praktickú 

výučbu študentov. 



VII. 

200 

Využívanie techniky pre vykonanie záverečných prác študentov. 

Technické zabezpečenie pre vykonanie poľných experimentov 

(sáčky, vrecia, fixky, špagát,...). 

VIII. 

200 

Drobný zámočnícky a záhradný spotrebný materiál a náradie pre 

odber vzoriek úrody, dielenská skriňa pre dočasné uskladnenie 

odobraných vzoriek.  

IX.   

X 

200 

Drobný spotrebný materiál pre zabezpečenie vykonania 

záverečných prác (drobné náradie, sáčky – igelitové a papierové, 

vrecia polypropylénové), Osobné ochranné pracovné pomôcky. 

XI.   

XII.   

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2018 

Identifikácia programu PVŠ  Vz–TF-14 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov, TF 

SPU v Nitre  

Názov programu PVŠ Vzorkovnica presného poľnohospodárstva 

Cieľ programu PVŠ 

Prakticky využívať existujúcu bázu technických 

zariadení a technologických postupov 

v rastlinnej výrobe. Rozširovať praktické 

poznatky študentov v oblasti využívania 

informačných technológií vo sfére riadenia 

poľnej výroby s dopadom na racionálne 

využívanie techniky, zvýšenie efektívnosti 

výroby a zlepšenie dopadov na životné 

prostredie. Vzorkovnicu rozšíriť o parcelné 

experimenty a o experimentálnu 

poloprevádzkovú plochu variabilného hnojenia. 

Vzorkovnica bude využívaná aj pre praktickú 

prípravu bakalárskych, diplomových 

a dizertačných záverečných prác. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTB, PTI, SBT, PSZ  

Forma štúdia D - denné, E – externé 

Stupeň štúdia 1., 2., 3. 

Počet študentov v programe PVŠ 200 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 

Plán čerpania prostriedkov, €/rok     16 400 €/rok   

Mesiac Suma, €   Účel  

I. 700 

Prenos dát, ročná licencia na monitorovanie a prenos dát – 

traktor NH T6070, traktor JD 8230 

II. 300 

Prenos dát, ročná licencia na korekčný signál SKPOS, 

využívanie zariadenia na monitorovanie pohybu traktora a na 

navádzanie strojov. 

III. 800 

Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu 

traktora a na navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF 

a variabilných postupov. Realizácia pokusov s variabilným 

hojením. Využívanie strojov na praktickú výučbu. Riešenie 

bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. 

IV. 1 500 

Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu 

traktora, na navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF 

a variabilných postupov.  Realizácia pokusov s variabilným 

hojením. Využívanie strojov na praktickú výučbu. Riešenie 



bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. 

V. 1 500 

Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu 

traktora, na navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF 

a variabilných postupov. Realizácia pokusov s variabilným 

hojením. Využívanie strojov na praktickú výučbu. Riešenie 

bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. 

VI. 2 100 

Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu 

traktora, na navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF 

a variabilných postupov. Realizácia pokusov s variabilným 

hojením. Využívanie strojov na praktickú výučbu. Riešenie 

bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. 

VII. 2 000 

Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu 

traktora, na navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF 

a variabilných postupov. Riešenie bakalárskych, diplomových  

a dizertačných prác. 

VIII. 2 000 

Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu 

traktora, na navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF 

a variabilných postupov. Riešenie bakalárskych, diplomových  

a dizertačných prác. 

IX. 3 000 

Ročná licencia signálu SF 2. Prenos dát, využívanie zariadení na 

monitorovanie pohybu traktora, na navádzanie strojov. 

Realizovanie operácií CTF a variabilných postupov. Realizácia 

pokusov s variabilným hojením. Riešenie bakalárskych, 

diplomových a dizertačných prác. Budovanie Vzorkovnice – 

obstaranie súpravy na zisťovanie pôdnej vlhkosti. Obstaranie 

noriem ISO týkajúcich sa vlastností pôdy, plodín a techniky. 

X 1 500 

Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu 

traktora, na navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF 

a variabilných postupov.  Realizácia pokusov s variabilným 

hojením. Využívanie strojov na praktickú výučbu. Riešenie 

bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. 

XI. 800 

Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu 

traktora, na navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF 

a variabilných postupov. Realizácia pokusov s variabilným 

hojením. Využívanie strojov na praktickú výučbu.. 

XII. 200 

Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu 

traktora, na navádzanie strojov. 

Poznámka Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu. 

Plán 

spracoval: 

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 


