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Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 
 
 

 

Meno  a priezvisko školiteľa:  Roman Gálik, prof. Ing. PhD. 

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

Odborné pracovisko:   Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky  

TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:                                       Analýza hluku a vibrácií v chove ošípaných a hydiny pri 

rôznom technologickom riešení 

 

Názov témy v anglickom jazyku: Analysis of noise and vibration in pig and poultry breeding for 

different technological solutions 

Téma vypísaná pre:  

Študijný  program:   Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby  

Forma štúdia:    denná 

 

Tézy riešenia problematiky: 

Práca by mala analyzovať výskyt a intenzitu škodlivých vibrácií a hluku pri uplatnení výkonných 

technológií v chove ošípaných a hydiny. Sledovať sa bude ich výskyt pri existujúcich technologických 

riešeniach a navrhnú sa spôsoby zníženia ich intenzity. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia z vedeckého a spoločenského hľadiska 

Výkonné technológie sa v chove ošípaných a hydiny zavádzajú za účelom väčšieho využitia 

úžitkového potenciálu zvierat, zlepšenia ich pohody, zvýšenia produktivity práce  

i zlepšenia pracovných podmienok. Súčasne je však dôležité, aby strojno-technologické riešenia 

nemali negatívny vplyv na zvieratá i obsluhu. Jedným z možných negatív je napríklad zvýšený výskyt 

a intenzita škodlivých vibrácií a hluku. Práca by mala analyzovať tento výskyt pri existujúcich 

technologických riešeniach v chove zvierat a navrhnúť spôsoby zníženia ich intenzity. Vedecké 

i praktické poznatky v tejto oblasti sú u nás zatiaľ nedostatočné a pritom spoločensky veľmi potrebné.  

 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Meno  a priezvisko školiteľa:        Marian Kučera, doc. Ing. CSc. 

Odborné pracovisko:   Katedra konštruovania strojov TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:                                    Vlastnosti vybraných olejov v podmienkach tribologického 

experimentu 

 

Názov témy v anglickom jazyku: Properties of selected oils in tribological experiment 

conditions 

Téma vypísaná pre:  

Študijný program:            Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný  odbor: 6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej  výroby 

Forma štúdia:                  denná, externá 

 

Tézy riešenia problematiky:  

V práci bude realizovaný komplexný výskum vplyvu zmeny spôsobu zaťažovania klzného uzla na 

vlastnosti mazacích olejov použitých v rámci experimentu. Súčasťou riešenia bude  hodnotenie vplyvu 

náhodného procesu zaťažovania  v definovaných podmienkach mazania  na geometrické 

charakteristiky tribologického systému. Výsledky riešenia pre  rôzne oleje budú porovnávané 

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

ich praktické využitie. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia: 

Cieľom riešenia dizertačnej práce je rozšíriť možnosť realizácie vedeckého experimentu  

na kvalitatívne vyššej úrovni. Skúšobné zariadenie umožňuje  meniť zaťaženie  podľa náhodne 

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

prevádzkovým podmienkam. Tematicky sa vychádza z cieľov výskumných projektov VEGA  

riešených na Katedre konštruovania strojov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa:  Jana Lendelová, doc. Ing. PhD. 

Odborné pracovisko:    Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

     TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:  Analýza nových technických riešení kvality prostredia 

v objektoch ţivočíšnej výroby 

 

Názov témy v anglickom jazyku:   Analysis of new technical solutions to improve the quality of 

indoor environment in animal production buildings  

 

Téma vypísaná pre:  

Študijný  program:   Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby  

Forma štúdia:     denná 

 

Tézy riešenia problematiky: 

1/ Monitoring vybranej problematiky, osvojenie si najnovších metodík merania a hodnotenia kvality 

prostredia v ustajňovacích objektoch pre živočíšnu produkciu. 

2/ Práca s modelovými alternatívami a návrhy/modifikácie nových technických riešení vhodných k 

sumarizovaniu vedeckých výstupov. 

3/Implementácia popredných zahraničných postupov vhodných k zlepšeniu novonavrhovaných 

riešení. 

4/ Aplikácia a vyhodnotenie reálneho prínosu navrhovanej techniky/technológie. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Dôsledkom intenzívneho chovu hospodárskych zvierat sú unikajúce plynné zlúčeniny, riziko 

znečistenia vôd a pôdy. Navyše pod spoločenským tlakom je žiadaný precízny monitoring zdravého 

chovateľského prostredia, ktorý súvisí s pohodou zvierat bez akýchkoľvek zdravotných problémov, čo 

má priamy dopad na kvalitu potravinového reťazca. Preto bude cieľom doktorandskej práce skúmanie 

vedecky zdôvodnených nových technických riešení, ktoré majú viesť k trvalo udržateľnému chovu 

hospodárskych zvierat šetrnejšiemu k životnému prostrediu a zlepšeniu kvality prostredia zvierat.  

 

Požiadavky uchádzača: 

- jazyková zdatnosť a záujem o riešenie uvedenej problematiky vo vyspelých krajinách, 

- vzťah ku počítačovej grafike, simulačným a výpočtovým softvérom, 

- záujem o zahraničnú spoluprácu, technická kreativita, vzťah k meracím a diagnostickým prácam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Odborné pracovisko:  Katedra strojov a výrobných biosystémov 

 TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:                                         Hodnotenie efektívnosti modernej a repasovanej  

                                                             závlahovej techniky pri riadení závlahového reţimu  
 

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

                                                             irrgation machinery in the management of irrigation  

                                                             regime 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:   Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor: 6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:    denná, externá  

 

Tézy riešenia problematiky: 

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

aplikácie širokozáberovej závlahovej techniky, riadenia závlahového režimu a jeho zavedenia  

do konkrétnej oblasti a zhodnotenia jeho vplyvu na výslednú kvalitu práce. Na základe uvedeného sa 

vykoná analýza literárnych poznatkov  a práca sa bude viesť v rámci nasledovných čiastkových 

cieľov: 

 prehľad súčasného stavu problematiky – aplikácia pásových zavlažovačov, ich uplatnenie 

 výhody a nevýhody pre riadenie závlahového režimu,  

 nasadenie a podmienky výberu zavlažovačov pracujúcich postrekom – novej a modernizovanej 

závlahovej techniky, 

o podmienky uplatnenia pre riadenie závlahového režimu, 

o riadenie, nasadenie a repasácia pásového zavlažovača, 

o oblasť riadenia stroja – ovládací panel, pohon jednotlivých podvozkov,  

o aplikácia  závlahovej dávky – distribútori závlahovej vody, 

o ochrany proti poškodeniu – prevádzkou stroja, proti sabotáži, 

 

 návrh zariadenia pre monitorovanie prevádzky pásového zavlažovača, 

 praktická overenie zariadenia, 

 návrh a realizácia projektu zavlažovania – pivotové širokozáberové a pásové zavlažovače,  

 riadenie závlahového režimu a strojov, 

 hodnotenie kvality práce používanej závlahovej techniky v poľných podmienkach, 

 ekonomické zhodnotenie zrealizovaného systému zavlažovania vo vybranom podniku. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

V posledných rokoch sa preukázal záujem prevádzkovateľov závlah vo vybraných 

poľnohospodárskych podnikoch minimálne repasovať staršiu závlahovú techniku v oblasti riadenia, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vybraných plodín, monitorovanie a nasadzovanie pásových zavlažovačov a aj širokozáberovej 

závlahovej techniky.    



Požiadavky na uchádzačov: 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa: Ivan Vitázek, doc. Ing. CSc. 

Odborné pracovisko:      Katedra dopravy a manipulácie 

     TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:               Vyuţitie termovízie v diagnostike tepelných zariadení 

 

Názov témy v anglickom jazyku:    Use of thermovision in diagnostics of thermal equipment 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:   Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor:    6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:    denná , externá 

 

Tézy riešenia problematiky:  

- teoretický rozbor a princíp infračervenej termografie, 

- charakteristika dostupných termovíznych zariadení, 

- charakteristika tepelných zariadení vhodných pre termovíznu diagnostiku (mobilná technika) , 

- metodika meraní a vyhodnotenia termogramov, 

- experimentálne merania pomocou termovízie, 

- vyhodnotenie experimentálnych meraní, odporúčania pre prax. 

 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

V poľnohospodárstve sa používajú rôzne tepelné zariadenia, rôzne zdroje tepla a stavby s rôznymi 

nárokmi na tepelnú izoláciu. Termovízia patrí medzi nedeštruktívne metódy diagnostiky, kde je možné 

rýchlo a efektívne určiť teplotné polia, priebehy izoterm, u stavieb tzv. tepelné mosty. Využitie 

termovízie kladie však na obsluhu pomerne vysoké nároky. Potrebné sú základné vedomosti 

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

získaných termogramov. Pre základné nastavenie termokamery sú potrebné i údaje o stave okolia  

a referenčnej teplote. Skúsenosti z Mendelovej univerzity v Brne dokazujú využitie termovízie nielen 

pri diagnostike zdrojov tepla na biomasu, ale i pri ich ďalšom vývoji. Na našej katedre bola termovízia 

úspešne použitá pri vyhodnotení tepelnej záťaže jednotlivých prvkov hydraulického obvodu, ďalej pri 

vyhodnotení prevádzky sušiarne, úpravy vzduchu v automobiloch a vyhodnocované sú termogramy  

zo zdroja tepla na biomasu. Potrebné bude určiť zariadenia vhodné na diagnostiku pomocou 

termovízie, stanoviť vhodné postupy (metodiku) meraní, určiť zásady vyhodnocovania získaných 

termogramov a odporučiť vhodné termovízne zariadenia a ich príslušenstvo.  

 

Požiadavky na uchádzačov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa: Ivan Vitázek, doc. Ing. CSc. 

Odborné pracovisko:   Katedra dopravy a manipulácie 

     TF SPU v Nitre 

 

Názov témy: Gravimetrické stanovenie podielu prchavých a tuhých 

podielov v biopalivách 

 

Názov témy v anglickom jazyku:    Determining the proportions of volatile and solid     substances 

in biofuels by gravimetric method  

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:  Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný  odbor:  6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:   denná , externá 

 

Tézy riešenia problematiky:  

- teoretický rozbor fyzikálnych vlastností vybraných palív, 

- charakteristika zariadení pre gravimetrické merania, 

- charakteristika vybraných palív na báze biomasy pre gravimetrickú analýzu, 

- experimentálne merania podielu prchavých a tuhých podielov v biopalivách, 

- teoretická analýza priebehu úbytku hmotnosti počas experimentu, 

- stanovenie podielu prchavej a tuhej horľaviny, rýchlosť uvoľňovania, 

- stanovenie hraničných hodnôt pre posúdenie vhodnosti paliva pre vybrané zdroje tepla. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

Rozširovanie využívania biomasy ako zdroja tepla vedie k potrebe spaľovať na danom zdroji tepla 

biopalivá rôzneho pôvodu, napr. rôzne druhy slamy, peletky a brikety z rôznych surovín, dendromasu 

vo forme štiepky a i. Dokonca i v rámci daného druhu paliva tieto vykazujú rôzne fyzikálne vlastnosti 

dané napr. spôsobom pestovania, klimatickými vplyvmi, spôsobmi spracovania a následnej úpravy a 

pod. Nastáva situácia, kedy „tradičné“ biopalivá už nie sú dostupné a využívajú sa rôzne iné, o ktorých 

nemáme dostatočné informácie. Gravimetrická metóda umožňuje určiť podiely jednotlivých zložiek, 

ako sú vlhkosť, horľavina a popol a posúdiť rýchlosť uvoľňovania horľaviny pri rôznych teplotách. 

Ďalej stanoviť podiely tuhej a prchavej horľaviny a ich vplyv na priebeh spaľovania a tým aj na tvorbu 

emisií. Podiely horľaviny majú vplyv i na konštrukciu a výkon zdrojov tepla. Potrebné je stanoviť 

limitné hodnoty prchavých a tuhých podielov a určiť zásady prevádzky v súvislosti s prechodom  

na iné palivo.  

 

Požiadavky na uchádzačov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa:  Pavol Findura, doc. Ing. PhD. 

Odborné pracovisko:   Katedra strojov a výrobných biosystémov 

TF SPU v Nitre 

 

Názov témy: Technicko-marketingová analýza predaja náhradných 

dielov pre poľnohospodársku techniku 

 

Názov témy v anglickom jazyku: Technical and marketing analysis of sales for agricultural 

machinery components 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:   Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor:    6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Formu štúdia:    denná, externá 

 

Tézy riešenia problematiky: 

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

marketingovej analýzy predaja náhradných dielov u poľnohospodárskej techniky.  Na základe 

uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť analýzu literárnych poznatkov  a venovať sa štúdiu  

a výskumu: 

    -výber a charakteristika požadovanej poľnohospodárskej techniky podľa zákazníkov  

v jednotlivých regiónoch, 

    - analýza prieskumu predaja súčiastok poľnohospodárskych strojov podľa zákazníkov a druhu strojov,  

    - stanovenie technicko-ekonomických parametrov hodnotených strojov (strojných súprav), 

    - výpočet nákladov na jednotlivé varianty technologických postupov, 

    - hľadanie závislosti medzi cenou súčiastok a časom dodávky náhradných dielov. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Efektívnosť nasadenia poľnohospodárskej techniky v podmienkach Slovenska závisí aj od jej 

spoľahlivosti. Prvotná obstarávacia cena za poľnohospodársku techniku neodráža celkové náklady  

na prevádzkovanie strojov, jedným z ukazovateľov týchto nákladov sú aj náklady na opravy. Tieto 

náklady sa môžu s cenou súčiastok a vybraným dodávateľom značne meniť.  Navyše v oblasti 

poľnohospodárskeho trhu s technikou tvorí obchodovanie  s náhradnými dielmi cca 30 % z predaja, 

preto považujem riešenie tejto problematiky za vysoko aktuálne. 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa: Pavol Findura, doc. Ing.  PhD. 

Odborné pracovisko:       Katedra strojov a výrobných biosystémov 

TF SPU v Nitre 

 

Názov témy: Výskum teramechaniky poľnohospodárskych strojov 

s minimalizáciou negatívneho pôsobenia na 

poľnohospodársku pôdu 

 

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

minimizing negative effects on the soil 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:   Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor:    6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Formu štúdia:    denná, externá 

 

Tézy riešenia problematiky: 

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

utláčania pôdy a vplyvu konštrukčných parametrov poľnohospodárskej techniky na pôdny 

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

literárnych poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu: 

• súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti utláčania pôdy, 

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

• vybraných vlastností pôdy, ktoré definujú degradačné vlastnosti pôdy, 

• vplyvu typu podvozku na zhutnenie pôdy, 

• vplyvu používania rôznych distribútorov na zhutnenie pôdy, 

• eliminovania degradačných procesov pôsobenia poľnohospodárskej techniky na pôdny  

             environment, 

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

NOx, CO2.  

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Význam zachovania prirodzených vlastností pôdy neustále narastá. Upravuje to aj legislatíva § 220 

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

SR,  kde sú v našich podmienkach ohrozené pôdy cca do 30 %. Ďalší významný faktor, ktorý vplýva 

na kompakciu pôdy je zhutňovanie pôdy ťažkou technikou. Výkonnosť techniky z roka na rok narastá 

a býva to spojené so zvyšovaním hmotnosti stroja, špecifický prípad je konvenčná technológia, kde 

zhutnenie býva v závislosti od vlhkostných podmienok enormné  a je problém nájsť vhodnú techniku 

pre radikálne kroky pre zlepšovanie štruktúry pôdy. Voľba vhodného podvozku, organizovaný pohyb 

techniky po poli a voľba vhodnej technológie obrábania pôdy bývajú pre prax často zložitý problém. 

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

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

počítačových simulačných technológií. 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 



 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa: Pavol Findura, doc. Ing.  PhD. 

Odborné pracovisko:       Katedra strojov a výrobných biosystémov 

TF SPU v Nitre 

 

Názov témy: Zníţenie chemického zaťaţenia pôd prostredníctvom 

vhodných agrotechnológií 

 

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

appropriate agrotechnologies 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:   Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor:    6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Formu štúdia:    denná, externá 

 

Tézy riešenia problematiky: 

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

utláčania pôdy a vplyvu konštrukčných parametrov poľnohospodárskej techniky na pôdny 

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

literárnych poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu: 

• súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti kontaminácie pôdy nežiaducimi látkami, 

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

živiny, 

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

• vplyvu voľby spracovania pôdy na energetickú náročnosť pri použití prípravkov na úpravu 

štruktúry pôdy, 

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

             NOx, CO2.  

 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

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

Znečistenie spodných vôd, degradácia štruktúry pôdy spojená s eróziou pôdy je významný faktor, 

ktorý vplýva na prirodzené vlastnosti pôdy a jej odolnosť voči zhutňovaniu prejazdom ťažkej 

techniky. Voľbou vhodnej agrotechniky v spojení s prostriedkami na úpravu štruktúry pôdy môžeme 

dosiahnuť zmenu fyzikálno-mechanických ale aj chemických vlastností pôdy, ktoré umožnia 

efektívnejšie využívanie živín rastlinami. V priebehu riešenia práce bude časť meraní uskutočnená  

na pôdnom kanáli a výsledky budú verifikované v teréne za použitia moderných počítačových 

simulačných technológií. 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa: Pavol Findura, doc. Ing. PhD. 

Odborné pracovisko:   Katedra strojov a výrobných biosystémov 

 TF SPU v Nitre 

 

Názov témy: Analýza technológií spracovania odpadov z trvalých 

porastov pre energetické účely 

 

Názov témy v anglickom jazyku: The analysis of waste management technologies produced 

from permanent crops grown for energy purposes  

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:   Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor:    6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Formu štúdia:    denná, externá 

 

Tézy riešenia problematiky: 

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

spracovania odpadov z trvalých porastov z ovocných sadov a viníc.  Na základe uvedeného cieľa práce 

bude potrebné urobiť analýzu literárnych poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu: 

 výber a charakteristika technologických postupov, 

 výber mechanizačných prostriedkov pre zaistenie pracovných operácií,  

 stanovenie technicko-ekonomických parametrov hodnotených strojov (strojných súprav), 

 výpočet nákladov na jednotlivé varianty technologických postupov, 

 porovnanie hodnoty energetického potenciálu s nákladmi na spracovanie réví. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Význam energie z obnoviteľných zdrojov stále vzrastá. Slovenská republika využíva v súčasnej dobe 

v rámci všetkých primárnych energetických zdrojov približne 4 % z obnoviteľných zdrojov.  

Do roku 2020 sa podiel obnoviteľných zdrojov energie v SR má zvýšiť na 8 %, v rámci celej EÚ je 

plánované dosiahnutie až 12 % podielu energie  z obnoviteľných zdrojov. Rozvoj „fytoenergetiky“ má 

totiž veľký význam i pre stabilitu poľnohospodárskej činnosti a súvisí s údržbou kultúrnej krajiny. 

Poľnohospodárstvo ponúka mnoho možností ako uvedený deficit doplniť. Jednou z alternatív je 

využívanie dreva z vínnej révi pri strihaní a orezávaní. Väčšinou sa ukladá na medziriadok a následne 

mulčuje. Téma tejto doktorandskej práce ponúka iné možnosti využitia uvedeného „odpadu“ preto 

považujem riešenie tejto problematiky za vysoko aktuálne. 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Meno, priezvisko a tituly školiteľa:   doc. RNDr. Monika Boţiková, PhD. 

Odborné pracovisko:   Katedra fyziky TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:  Analýza vplyvu vyuţitia slnečného ţiarenia  

na energetickú bilanciu objektov 

 

Názov témy v anglickom jazyku:  Analysis of the impact of solar radiation on the energy balance 

of agricultural buildings 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:    Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Študijný odbor:    6.1.14  Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

Forma štúdia:     denná 

 

Tézy riešenia problematiky: 

Cieľom práce je realizovať skúmanie vplyvu využívania slnečného žiarenia na prevádzkové aspekty 

budov. Bude analyzovaný vplyv intenzity slnečného žiarenia na prevádzkové parametre solárnych 

systémov a komplexne kvalitatívne a kvantitatívne posúdený vplyv klimatických podmienok  

na výkonnostné parametre solárnych systémov vo vzťahu k celkovej energetickej bilancii objektu. 

Doktorand sa zameria na riešenie problematiky najmä z pohľadu fyzikálnych aspektov. V rámci 

realizácie práce aplikuje pri riešení problematiky poznatky o fyzikálnych princípoch využívania 

slnečnej energie a z pohľadu praktického uskutoční dimenzovanie vybraných parametrov solárnych 

systémov a výsledky overí realizáciou praktickej časti práce.  

V práci budú použité vedomosti z fyziky, fyzikálnych princípov alternatívnych zdrojov energie, 

elektroniky a programovania. Uvedená problematika je v súčasnosti veľmi aktuálna v rámci EÚ  

i vo svete, ale chýba komplexné zhodnotenie riešenia problematiky využívania solárnych systémov 

podložené kvantitatívne i kvalitatívne a chýbajú adekvátne závery vyplývajúce z teoretických 

a experimentálnych výsledkov pre prax.   

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

V súčasnosti je problematika využívania slnečnej energie v rámci zlepšenia energetickej bilancie 

budov veľmi aktuálna z pohľadu EÚ i Slovenska, nakoľko prijaté legislatívne opatrenia poskytujú 

platformu na realizáciu energetických opatrení, ktoré vedú k zníženiu nákladov na výrobu energie. 

S ohľadom na vonkajšie i vnútorné faktory je problematika využívania solárnej energie v regiónoch 

Slovenska vysoko aktuálna a komplexný výskum podmienok jej využívania môže výraznou mierou 

prispieť k optimalizácii prevádzkových podmienok ako solárnych systémov, tak aj budov. Výskum 

bude realizovaný v dvoch fázach. V prvej bude realizovaný výpočet prevádzkových parametrov 

jednotlivých systémov a bude navrhnutý model ich výpočtu. V Druhej fáze budú realizované 

experimenty, zamerané na overenie teoretického modelu. Výstupom bude komplexný súbor závislostí 

prevádzkových parametrov solárnych systémov od vonkajších a vnútorných podmienok. Úspešné 

vyriešenie zadanej problematiky prispeje k zefektívneniu využitia solárnych prvkov a spresnenie 

parametrov pre výpočet ekonomických ukazovateľov využívania slnečnej energie v rámci zlepšenia 

energetickej bilancie budov v nitrianskom mikroregióne. 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

- programovanie v dvoch programovacích jazykoch, z toho jeden na pokročilej úrovni, 



- aktívny používateľ softvéru Matlab, 

- základy matematickej štatistiky, 

- aktívne používanie anglického jazyka slovom a písmom, 

- schopnosť samostatne riešiť technické problémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výrobné technológie 
 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa:   Milan Kadnár, doc. Ing. PhD. 

Odborné pracovisko:    Katedra konštruovania strojov TF SPU V Nitre 

 

 

Názov témy doktorandskej práce:   Systém manaţmentu kvality a jeho procesy  

vo vybranej organizácii 

 

Názov témy v anglickom jazyku:   Quality managment system and its processes in 

selected organization 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:     Výrobné technológie 

Študijný odbor:     5.2.7 Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:      externá 

 

Tézy riešenia problematiky: 

Certifikované organizácie sú schopné medzi sebou konkurovať a získavajú dôveru zákazníkov 

svojimi spôsobilými procesmi a schopnosťou splniť čoraz náročnejšie zákaznícke požiadavky  

na produkt.  

Dizertačná práca bude zameraná na preskúmanie manažmentu vo vybranej organizácii podľa 

platných noriem ISO 9001:2016 a IATF 16949, odhalenie slabých miest a nedostatkov v systéme 

manažérstva kvality a procesoch organizácie  pomocou nástrojov kvality a interných procesných 

auditov podľa VDA 6,3. Ďalším cieľom bude navrhnutie a implementovanie adekvátnych zlepšení 

v systéme a procesoch organizácie s cieľom zvýšiť kvalitu ponúkaných produktov, znížiť počet 

zákazníckych reklamácií, získať lepšie výsledky zákazníckych auditov, a tak zvýšiť dôveru zákazníka 

v schopnosť organizácie trvalo spĺňať jeho požiadavky. 

 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

V súčasnom rozvíjajúcom  sa a dynamickom odvetví automobilového priemyslu zohráva 

kvalita produktov kľúčovú úlohu v súvislosti s rozličnými dôležitými faktormi, najmä  

s udržateľnosťou sa na trhu, udržanie si stálych a získania nových zákazníkov, šetrením zdrojov,  

s rastom a vývojom organizácie a získaním prestíže v medzinárodnom chápaní. 

Jednou z najdôležitejších požiadaviek, bez akých nie je možné dosiahnuť spomínané ciele je, 

aby organizácia mala správne vytvorený, zavedený, udržiavaný a neustále zlepšovaný systém 

manažérstva kvality podľa platných  medzinárodných noriem. Dizertačná práca 

so zameraním na preskúmanie manažmentu, na odhalenie slabých miest a implementovanie vhodných 

zlepšení dopomôže  organizácii splniť spomínané ciele. 

 

 

 

 

 



 
 
 
Meno, priezvisko a tituly školiteľa:   Maroš Korenko, doc. Ing.  PhD. 

Odborné pracovisko:   Katedra kvality a strojárskych technológií  

TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:    Technicko-ekonomická optimalizácia v procesoch  

pokovovania  

 

Názov témy v anglickom jazyku:  Technical and economic optimization of the coating 

process 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:     Výrobné technológie 

Študijný odbor:     5.2.7 Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:      denná, externá 

 

 

Tézy riešenia problematiky: 

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

usmerňovať a riadiť. Systém manažérstva kvality má podporovať výrobné procesy pri vypracovaní, 

zavedení a zlepšovaní manažérstva kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka. Zavedený systém 

manažérstva kvality poskytuje dôkaz pre zákazníkov, že organizácia je schopná poskytovať produkty, 

ktoré spĺňajú požiadavky a zlepšujú efektívnosť a účinnosť výkonnosti organizácie. 

 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

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

organizácia dokáže udržať a trvalo zlepšovať kvalitu vyrábaných výrobkov. Do výrobných procesov 

zaviesť štatistické techniky, ktoré pomôžu pochopiť variabilitu procesov a tak pomôcť organizáciám 

riešiť problémy a zlepšovať efektívnosť a účinnosť. Štatistické techniky môžu pomôcť merať, opísať, 

analyzovať, interpretovať a modelovať takúto variabilitu. Štatistická analýza takýchto údajov môže 

lepšie pochopiť charakter, rozsah a príčiny variability a tak pomôcť vyriešiť a dokonca vylúčiť 

problémy, ktoré môže takáto variabilita zapríčiniť, čím sa dosahuje trvalé zlepšovanie. 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

Absolvovanie inžinierskeho študijného programu kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Meno, priezvisko a tituly školiteľa:  Martin Kotus, doc. Ing.  PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra kvalita a strojárskych technológií  

TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:  Zlepšovanie riadenia systému kvality vo výrobnom 

procese 

 

Názov témy v anglickom jazyku:  Improving management quality system in the manufacturing 

process 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:    Výrobné technológie 

Študijný odbor:    5.2.7  Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:     externá 

 

Tézy riešenia problematiky: 

Pre každú organizáciu a každé odvetvie predstavuje kvalita základný nástroj na udržanie a zvyšovanie 

konkurencieschopnosti. Z dlhodobého hľadiska závisí úspech organizácie na trhu jednoznačne  

od kvality jeho produktov v porovnaní s konkurentmi v rámci hospodárskej súťaže. 

Dizertačná práca bude zameraná na zlepšovanie kvality výrobných procesov vo vybranej organizácii. 

Cieľom práce je navrhnúť a aplikovať koordinované činnosti zamestnávateľa a zamestnancov 

zamerané na usmerňovanie a riadenie organizácie vzhľadom na kvalitu výrobného procesu, či 

výrobku.  

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

V dnešnej dobe pod riadením kvality je nedostatočné dodržiavať systém riadenia podľa noriem, ale 

hlavne budovať a udržiavať systém riadenia kvality spojený s chápaním kvality produktu zákazníkom. 

Jednotlivé organizácie dávajú odlišný dôraz na jednotlivé charakteristiky kvality produktu, v závislosti 

od ich predstáv o vnímaní kvality produktu zákazníkom.  

Výsledkom záverečnej práce bude v prvom rade dlhodobý úspech výrobnej organizácie dosahovaný 

prostredníctvom spokojných zákazníkov, ktorý bude mať zároveň aj pozitívny dopad na všetkých 

pracovníkov organizácie a jej celkovú prosperitu.  

 

Požiadavky na uchádzačov: požiadavky definované výrobnou organizáciou. 

  



Meno, priezvisko a tituly školiteľa:  Martin Kotus, doc. Ing. PhD. 

Odborné pracovisko:    Katedra kvalita a strojárskych technológií 

TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:  Hodnotenie kvality povrchových úprav odolných proti 

korózii 

 

Názov témy v anglickom jazyku:  Quality evaluation of surface treatment resistant to corrosion 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:    Výrobné technológie 

Študijný odbor:    5.2.7  Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:     denná 

 

Tézy riešenia problematiky: 

Téma dizertačnej práce je zameraná na definovanie základných procesov korózie a jej vplyv  

na povrchovú úpravu materiálov používaných v praxi. Koróziu definujeme ako postupný, samovoľne 

prebiehajúci proces znehodnocovania materiálu pôsobením okolitého prostredia.  Bežné metódy 

koróznych skúšok sú popísané v STN, EN, ISO, DIN, ASTM normách, alebo v špecializovanej 

literatúre venovanej korózii. Normované postupy sú najčastejšie založené na hodnotení hmotnostných 

a rozmerových zmien, na vizuálnom alebo metalografickom hodnotení. Ciele dizertačnej práce 

môžeme zhrnúť do nasledovných bodov: 

 výber vhodného materiálu pre určité podmienky, 

 zistenie prostredí, v ktorých daný materiál odoláva, 

 overenie odolnosti materiálu v danom prostredí. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Povrchy kovových materiálov sú počas prevádzky vystavené opotrebeniu. U povrchových vrstiev 

vystavených opotrebeniu prebieha rad fyzikálnych a chemických pochodov, ktorých intenzita a účinok 

závisí od vlastností a podmienok, pri ktorých k opotrebeniu dochádza. 

Korózia prebieha v atmosfére alebo iných plynoch, vo vode a iných kvapalinách, zeminách a rôznych 

chemických látkach, ktoré sú s materiálom v styku. Toto rozrušovanie sa môže prejavovať rozlične,  

od zmeny vzhľadu až po úplný rozpad celistvosti. Negatívnym výsledkom korózie je úbytok 

materiálu, čo má za následok zníženie kvality vytvorenej povrchovej vrstvy. 

Z dôvodu nedostatočnej informácie o koróznej odolnosti materiálu, alebo protikoróznej ochrany sa 

pristupuje k uskutočneniu koróznych skúšok. Hlavnou požiadavkou na skúšky je ich spoľahlivosť, 

reprodukovateľnosť a vysoká vypovedacia schopnosť o chovaní korózneho systému.  

 

Požiadavky na uchádzačov: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meno, priezvisko a tituly školiteľa:  Vladimír Kročko, Dr.h.c. prof. Ing. CSc. 

Odborné pracovisko:    Katedra kvality a strojárskych technológií 

    TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:  Štúdium vplyvu nanesených vrstiev na kvalitatívne 

parametre povrchov súčiastok 

 

Názov témy v anglickom jazyku: The Study of  Impacts of  Deposited Layers on the Quality 

Prameters of Component Surfaces 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:    Výrobné technológie 

Študijný odbor:    5.2.7  Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:     denná 

 

Tézy riešenia problematiky: 

Komplexný výskum zameraný na oblasť aplikácie elektrolyticko-chemického pokovovania súčiastok, 

ktoré sú vystavené agresívnemu prostrediu. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Výsledky budú využité pri optimalizácii voľby materiálu pre pokovovanie z hľadiska opotrebenia, 

spoľahlivosti a energetickej náročnosti. 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

Absolvovanie inžinierskeho študijného programu kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meno, priezvisko a tituly školiteľa:    Jozef Ţarnovský, doc. Ing. PhD. 

Odborné pracovisko:     Katedra kvality a strojárskych technológií 

TF SPU v Nitre  

 

Názov témy:   Optimalizácia strednej ţivotnosti nástrojov 

v kusovej a prototypovej výrobe 

 

Názov témy v anglickom jazyku:   Optimization of mean lifetime of tools in piece and 

prototype production 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:     Výrobné technológie 

Študijný odbor:     5.2.7  Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:      denná  

 

Tézy riešenia problematiky: 

Dizertačná práca bude zameraná na:  

 určenie hraničného času životnosti najpoužívanejších (štandardných) nástrojov používaných 

pri frézovaní, 

 definovanie východiskových rezných parametrov najpoužívanejších (štandardných) nástrojov 

v prototypovej, kusovej a malosériovej výrobe, aby sa zmiernilo poškodenie nástroja v dôsledku 

opotrebovania reznej hrany,  

 na základe stanovenia hraničného času životnosti  nástrojov, zabrániť poškodeniu nástroja 

v dôsledku opotrebovania reznej hrany v kombinácii s maximálnym využitím času strávenom 

v reze vzhľadom na možnú renováciu nástroja. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Dizertačná práca má technický význam a je vyžiadaná praxou.  

Určenie hraničného času životnosti kovospracujúcich nástrojov ma veľký význam z pohľadu 

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

rezný nástroj renovovať a tým sa zvyšujú náklady výroby a následne sa zvyšuje aj cena polovýrobku, 

či hotového výrobku. 

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

životnosti vzhľadom na možnú renováciu nástroja za predpokladu maximálneho využitia času 

stráveného v reze. 

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

   

Požiadavky na uchádzačov: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Odborné pracovisko:    Katedra kvalita a strojárskych technológií  

TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:  Vplyv rezných podmienok a vibrácií na kvalitu obrobku 

pri trieskovom obrábaní 

 

Názov témy v anglickom jazyku:  The effect of cutting conditions and the quality of the 

vibration of the work piece chipping 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:    Výrobné technológie 

Študijný odbor:    5.2.7  Strojárske technológie a materiály 

Forma štúdia:     denná 

 

Tézy riešenia problematiky: 

Vo výrobnej organizácii je prvoradá podmienka kvalita výrobkov, životnosť rezných nástrojov 

a samotných obrábacích strojov. Predpokladom pre splnenie týchto podmienok je podrobne poznať 

hodnoty parametrov obrábania, ako i správanie sa jednotlivých zúčastnených komponentov na reznom 

procese.  Z hľadiska konkurencie schopnosti a predajnosti výrobkov sú dané poznatky nevyhnutné. 

Dizertačná práca bude zameraná na analýzu jednotlivých rezných podmienok, pracovného prostredia, 

ako i na zisťovanie ovplyvňujúcich faktorov kvality výrobných procesov vo vybranej organizácii. 

Cieľom práce je navrhnúť a aplikovať také rezné parametre a podmienky, aby sme zachovali 

požadovanú kvalitu výrobku pri čo najkratšom pracovnom čase s minimálnymi nákladmi na jeho 

výrobu.  

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Súčasný vývoj a trend si vyžaduje absolútne dodržiavanie noriem a výrobných postupov, ktoré je 

potrebné stále inovovať a zlepšovať podľa potreby  a požiadaviek zákazníkov. Preto je potrebné, aby 

sme unifikovali prísne požiadavky pre čo najväčší počet výrobných organizácií, aby sme dosiahli 

ekonomicky a technicky výhodnú kooperáciu pre konečný kvalitný výsledok výrobku.  

Výsledkom záverečnej práce bude predpoklad zlepšenia výrobných postupov, ktoré sú zárukou 

kvalitných výrobkov dosiahnutých pri nižších pracovných nákladoch za kratší čas.  Poznatky 

záverečnej práce dávajú predpoklad pre úspešný predaj výrobkov v danom výrobnom podniku, ktorý 

bude mať kladný vplyv na pracovníkov celkovú prosperitu danej výrobnej organizácie.  

 

Požiadavky na uchádzačov: Všetky potrebné parametre sú definované výrobnou organizáciou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopravné stroje a zariadenia 
 
 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa:  Radoslav Majdan, doc. Ing.  PhD. 

Odborné pracovisko:    Katedra dopravy a manipulácie 

     TF SPU v Nitre  

 

Názov témy:  Prototyp hnacích kolies na zlepšenie ťahových vlastností 

vozidiel 

  

Názov témy v anglickom jazyku:  Prototype of driving wheels to improve drawbar properties of 

vehicles 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:    Dopravné stroje a zariadenia  

Študijný odbor:    5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia  

Forma štúdia:     denná 

 

Tézy riešenia problematiky: 

 - súčasný stav riešenej problematiky zameraný na možnosti zlepšenia záberových vlastností 

traktorových kolies, prenos hnacej sily traktora na podložku, technické riešenia zvyšujúce ťahové sily 

kolesových traktorov a preklz ako nežiaduci jav pri prenose síl,   

- návrh konštrukcie špeciálnych zariadení, ktoré sa montujú na kolesá a umožňujú zvýšiť ťahovú silu  

a znížiť preklz kolies najmä pri zlých záberových podmienkach, 

-realizácie funkčného modelu za účelom praktického overenia navrhnutého technického riešenia, 

- návrh vhodnej metodiky na meranie vybraných parametrov vybraného vozidla vybaveného 

navrhnutým zariadením, 

-   určenie vhodných parametrov, na základe ktorých budú charakterizované vlastnosti navrhnutého 

zariadenia v porovnaní so štandardnými pneumatikami.  

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Problematika prenosu síl ovplyvňuje nielen efektivitu prevádzky vozidla a tým aj náklady jeho 

prevádzkovateľa ale v neposlednom rade vplýva aj na negatívne účinky poľnohospodárskej 

a dopravnej techniky na pôdu. Hľadanie možností na zvýšenie ťahových síl vozidiel na základe 

eliminácie preklzu kolies vytvára predpoklady na znižovanie nežiaducich vplyvov techniky na životné 

prostredie, zvyšuje efektivitu prevádzky vozidiel a tiež môže zlepšiť bezpečnosť prípadne prejazdnosť 

vozidla terénom.              

  

Požiadavky na uchádzačov:  

Znalosť CAD programov a anglického jazyka je výhodou ale nie podmienkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa:  Zdenko Tkáč, prof. Ing.  PhD. 

Odborné pracovisko:    Katedra dopravy a manipulácie 

     TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:   Návrh meracích reťazcov skúšobného hydraulického 

zariadenia pre mobilné energetické prostriedky 

 

Názov témy v anglickom jazyku:  Proposal measuring chains of the hydraulic test system in 

mobile energy technique 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:    Dopravné stroje a zariadenia  

Študijný odbor:    5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia  

Forma štúdia:     denná 

 

Tézy riešenia problematiky:   

Súčasný stav riešenej problematiky je zameraný na návrh meracích reťazcov a logických obvodov,  

pre navrhnuté skúšobné hydraulické zariadenia využívané v laboratórnych podmienkach 

a prevádzkových meraniach mobilných energetických prostriedkoch. Riešenie zvolenej problematiky 

pozostáva z nasledovných častí:  

- teoretický návrh meracieho reťazca s vhodnou voľbou snímačov a záznamových zariadení, 

ktoré budú vytvárať požadovaný merací reťazec, 

- realizácia logického obvodu s vytvorením riadiaceho programu a overenie funkcií. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Požiadavky na vytvorenie meracích a vyhodnocovacích obvodov vyplývajú z čo najnižšieho 

ovplyvnenia priebehu merania obsluhou s možnosťou vylúčenia chyby obsluhy počas merania. 

Zároveň zariadenie umožní vykonať opakovateľnosť skúšok pri stanovených podmienkach merania. 

Z vedeckého hľadiska navrhnutý merací reťazec umožní opakovanie skúšky s vopred definovanými 

podmienkami, objektívnosť meraní a možnosti porovnania výsledkov pri zmenených nositeľoch 

energie, prípadne zmene definovaných podmienok. Z pohľadu spoločenského prínosu je rozhodujúce 

skrátenie priebehu skúšok prvkov hydraulického okruhu, čo má významný prínos ekonomický 

s možnosťou zabránenia havarijného stavu pri obdobných prevádzkových skúškach, čo by malo 

významne negatívny vplyv na životné prostredie. 

  

Požiadavky na uchádzačov: Absolvent študijného programu Informačné a riadiace systémy vo 

výrobnej technike, orientácia v problematike hydraulických systémov traktorov a návrhu meracích 

reťazcov, aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť CAD programov, samostatnosť a pracovitosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meno, priezvisko a tituly školiteľa:  Juraj Jablonický, doc. Ing.  PhD. 

Odborné pracovisko:    Katedra dopravy a manipulácie 

     TF SPU v Nitre 

 

Názov témy:   Sledovanie technických a ekologických parametrov 

spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových 

podmienkach 

 

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

internal combustion engines in laboratory and operating 

conditions 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:    Dopravné stroje a zariadenia  

Študijný odbor:    5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia  

Forma štúdia:     denná 

 

Tézy riešenia problematiky:   

- súčasný stav riešenej problematiky zameraný na oblasť znižovania emisií spaľovacích 

motorov, 

- analýza tvorby emisií v spaľovacích motorov, 

- charakteristiky skúšok vozidlových spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových 

podmienkach, 

- návrh metodiky meraní technických a ekologických parametrov vozidlových spaľovacích 

motorov v laboratórnych podmienkach, 

- návrh metodiky meraní technických a ekologických parametrov vozidlových spaľovacích 

motorov v prevádzkových podmienkach, 

- experimentálne merania v laboratórnych a prevádzkových podmienkach, 

- vyhodnotenie laboratórnych a prevádzkových meraní,  

- odporúčania pre prax. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

V súčasnom období patrí problematika environmentalistiky a energetiky medzi závažné problémy  

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

doprava. Sektor dopravy sa podieľa podľa úrovne motorizácie na znečisťovaní ovzdušia približne 

v rozsahu od 13% až do 20%.  

Pohonnou jednotkou v mobilných energetických prostriedkoch využívaných v doprave je spaľovací 

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

plynov. Výfukové emisie vznetových a zážihových spaľovacích motorov majú negatívny dopad  

na životné prostredie, ako aj na človeka. Ide najmä o emisie škodlivín, hlavne “skleníkových” plynov, 

ktoré spôsobujú postupné nezvratné otepľovanie planéty a narúšajú rovnováhu v prírode kyslými 

dažďami. Hovoríme tu predovšetkým o oxide uhličitom CO2, oxidoch dusíka NOX, metáne CH4  

a oxidoch síry SOX.  

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

emisií skleníkových plynov do roku 2020 až o 20 % oproti roku 1990. Európske spoločenstvo, ako 

regulačný orgán v oblasti motorových vozidiel už viac ako 20 rokov stanovuje limitné požiadavky  

na vozidlá z pohľadu ich vplyvu na environment.  



Na základe vyššie uvedených skutočností je potrebné pozornosť venovať objektívnemu posudzovaniu 

emisného stavu spaľovacích motorov v reálnych prevádzkových podmienkach doplnených 

o informácie zo simulácii z laboratórnych meraní.     

 

Požiadavky na uchádzačov:  

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

strojov, 

- absolvent študijného programu na druhom stupni štúdia: Prevádzka dopravných strojov a zariadení, 

- orientácia na problematiku spaľovacích motorov, 

- znalosť anglického jazyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meno, priezvisko a tituly školiteľa:  Ivan Vitázek, doc. Ing.  CSc. 

Odborné pracovisko:    Katedra dopravy a manipulácie 

     TF SPU v Nitre 

    

Názov témy:    Posúdenie kvality vnútorného prostredia automobilov  

a servisných priestorov   

 

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

service interiors 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:   Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný odbor:    5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia:    denná , externá 

 

Tézy riešenia problematiky: 

- požiadavky na mikroklímu vnútorného prostredia, tepelná pohoda, 

- charakteristika plynných emisií, emisií hluku, zdravotné riziká, 

- výpočet tvorby plynných emisií, ich koncentrácie, stanovenie množstva a parametrov recirkulačného 

vzduchu, 

- spôsoby vetrania a úpravy vzduchu v kabínach automobilov a v pracovných priestoroch, druhy 

a technické riešenia vykurovania a klimatizácií, spôsoby odsávania, 

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

- experimentálne merania teploty a vlhkosti vzduchu, povrchových teplôt vnútorných priestorov, 

koncentrácie škodlivých látok (plynné a pevné aerosóly, chemické škodliviny), merania hluku. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

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

do kolobehu základných biochemických cyklov a je pôvodcom úniku a hromadenia toxických látok.  

V špecializovaných  pracoviskách, ako sú autoservisy, sa okrem chemických škodlivín prítomných  

vo výfukových exhalátoch vyskytuje celý rad ďalších chemických činiteľov. Používanie organických 

rozpúšťadiel pri určitých činnostiach má za následok emisie organických zlúčenín do ovzdušia. Oxid 

uhoľnatý je mimoriadne nebezpečný emisný faktor na pracoviskách, pri určitej koncentrácii môže 

dôjsť k ohrozeniu zdravia, až života pracovníkov autoservisu. Preto už pri projekcii a výstavbe 

autoservisu je dôležité  myslieť na všetky opatrenia k zabráneniu hromadenia týchto škodlivín 

inštaláciou kvalitnej odsávacej techniky do celého objektu. Potrebné je stanoviť metódy merania 

koncentrácie vybraných škodlivín a hluku pomocou prevádzkových prístrojov, operatívne určiť miesta 

s možnosťou prekročenia prípustných limitov a navrhnúť opatrenia zamedzujúce poškodenie zdravia. 

V kabínach automobilov sa jedná nielen o dosiahnutie požadovanej teploty vzduchu, ale aj o jeho 

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

 

Požiadavky na uchádzačov: 

 

 

 

 

 



Meno, priezvisko a tituly školiteľa:  Ivan Vitázek, doc. Ing.  CSc. 

Odborné pracovisko:    Katedra dopravy a manipulácie 

     TF SPU v Nitre 

   

Názov témy: Posúdenie moţností vyuţitia termovízie v diagnostike 

vybraných komponentov vozidiel 

 

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

of selected vehicle components 

 

 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:   Dopravné stroje a zariadenia 

Študijný odbor:    5.2.3  Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia:    denná , externá 

 

 

Tézy riešenia problematiky:  

- teoretický rozbor a princíp infračervenej termografie, emisivita, 

- charakteristika snímačov a termovíznych zariadení, termogramy, 

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

- charakteristika vybraných komponentov vhodných pre termografickú diagnostiku, 

- možnosti uplatnenia vysokorýchlostných termokamier, 

- metodika experimentálnych meraní a vyhodnotenia termogramov, 

- experimentálne merania pomocou termovízie, 

- vyhodnotenie experimentálnych meraní, odporúčania pre prax. 

 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky: 

V dopravných prostriedkoch sa nachádza množstvo zariadení, celkov i súčiastok, ktoré v priebehu 

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

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

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

komponentov (napr. technologické centrá Johnson Controls). Vysokorýchlostné kamery je možné 

využiť pri rotujúcich komponentoch alebo i vozidiel v prevádzke.  Využitie termovízie však na druhej 

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

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

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

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

diagnostike zosypnej sušiarne vyhodnotením povrchových teplôt a vyhodnocované sú termogramy  

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

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

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

komponentov, miest s nedostatočným chladením, lokalizáciu potenciálnych porúch a pod. V ďalšej 

činnosti stanoviť postupy meraní a nastavenia kamery, určiť zásady vyhodnocovania získaných 

termogramov a odporučiť vhodné termovízne zariadenia a ich príslušenstvo.  

 



Požiadavky na uchádzačov 

Riadiace systémy vo výrobnej technike 
 
 
 
Meno, priezvisko a tituly školiteľa:   Zuzana Palková, doc. Ing.  PhD. 

Odborné pracovisko:  Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky  

TF SPU v Nitre TF SPU v Nitre 

 

Názov témy: Robotický systém na autonómny zber vzoriek a aplikáciu 

chemických substancií 

 

Názov témy v anglickom jazyku:  Robotic system for autonomous sampling and application of 

chemical substances 

 

Téma vypísaná pre: 

Študijný program:    Riadiace systémy vo výrobnej technike 

Študijný odbor:    5.2.50 Výrobná technika 

Forma štúdia:     denná 

 

Tézy riešenia problematiky: 

Cieľom dizertačnej práce bude navrhnúť metodiku a realizovať autonómny zber vzoriek rastlín pre 

dôkladnejšiu identifikáciu burín, chorôb respektíve škodcov vo vybranom poraste a zber vzoriek pôdy 

na zistenie jej fyzikálno-chemických vlastností.  

Autonómny zber sa bude realizovať v dvoch formách: 

 vyššie porasty - prostredníctvom komerčne dostupných bezpilotných mobilných prostriedkov 

doplnených o unikátne robotické zariadenie určené na samotné odoberanie, skladovanie a prenos 

biologického materiálu, 

 nižšie porasty – vyvinuté bude pozemné mobilné autonómne zariadenie, ktorého súčasťou bude robot 

na odoberanie, skladovanie a prenos vzoriek pôdy a biologického materiálu. 

Návrh riešenia robotického zariadenia pre komerčne dostupné bezpilotné mobilné prostriedky bude 

zahŕňať: 

 návrh manipulátora pre zber biologických vzoriek a ich dočasné uskladnenie pre podmienky prenosu,  

 návrh elektroniky, riadiaceho algoritmu pre manipulátor a algoritmu na identifikáciu požadovanej časti 

cieľovej rastliny.  

Návrh riešenia pozemného mobilného autonómneho zariadenia bude zahŕňať: 

 konštrukčný návrh pozemného zariadenia, 

 konštrukčné riešenie robotického zariadenia pre zber pôdy a biologických vzoriek a ich dočasné 

uskladnenie pre podmienky prenosu, 

 návrh elektroniky a riadiaceho algoritmu a algoritmu na identifikáciu požadovanej časti cieľovej 

rastliny, algoritmus riadenia pohybu pozemného zariadenia. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Dôležitým znakom environmentálne priaznivého vplyvu určitej technológie alebo spôsobu 

hospodárenia v rastlinnej výrobe je dobrý zdravotný a výživový stav plodín a optimálne fyzikálno-

chemicko-biologické vlastnosti pôdy. Diagnostika zdravotného a výživového stavu plodín sa 

v súčasnosti väčšinou vykonáva na základe vedomostí a skúseností agronómov a dlhodobých pôdno-

klimatologických informácií o konkrétnej pestovateľskej lokalite. Absentujú však unifikované postupy 



a metodologické postupy pre spoľahlivé rozhodovanie. V dobe informačných technológií a rozvoja 

inteligentných systémov na podporu rozhodovania je daná výskumná téma vysoko aktuálna.  

V súčasnej dobe farmári využívajú tak pre diagnostiku výživného ako aj zdravotného stavu porastov 

svoje subjektívne hodnotenia, resp. poradenstvo zo strany odborných inštitúcií alebo distribútorov 

hnojív a prípravkov na ochranu rastlín. V mnohých prípadoch je táto diagnostika nepresná  a vedie 

farmára k nesprávnym rozhodnutiam s negatívnymi dopadmi na produkciu a tým aj ekonomickú 

efektívnosť podniku.  

Súčasné trendy nám napovedajú, že práve optické dvojrozmerné systémy a počítačové videnie 

predstavujú smer, akým sa uberá vývoj nových inovatívnych metód identifikácie a lokalizácie 

špecifických objektov. Široká škála možností uplatnenia týchto technológií napomáha k jej rozvoju 

a hľadaniu nových spôsobov jej využitia a implementácie do poľnohospodárskych strojov. Na jednej 

strane vizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov na multispektrálnych snímkach je veľmi 

komplexný problém, pomocou ktorého môžu poľnohospodári variabilnejšie reagovať na aktuálne 

vzniknutý stav, ktorý sa v poľnohospodárskej sfére často a rýchlo mení.  

 

Požiadavky na uchádzačov: 

 téma je určená pre absolventov študijného programu Informačné a riadiace systémy vo výrobnej 

technike (denná forma) 

 požiadavky na znalosti a vedomosti uchádzača: 

o programovanie v jazykoch C, C++, STL  

o anglický jazyk min. na úrovni B2 

o znalosti z konštrukcie strojov a zariadení (Solid Works) 

o účasť na študentských vedeckých konferenciách 
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Tézy riešenia problematiky: 

Cieľom dizertačnej práce je vývoj špeciálnych snímacích zariadení na meranie koncentrácie 

vybraných látok v ovzduší s využitím UAV, vytvorenie modelu koncentrácie vybraných látok  

v ovzduší uvoľnených vplyvom urbanistických biologických procesov. Sekundárnym cieľom je 

vytvorenie modelu rozptylových charakteristík vybraných plynov v ovzduší v závislosti  

od klimatických a meteorologických podmienok.  

Špecifické ciele práce: 

 návrh algoritmu pre automatické spracovávanie a vyhodnocovanie nameraných údajov a analýzu 

vplyv vírenia vzduchu  pri meraní spôsobeného UAV, 

 automatické vytváranie máp a animácii pohybu plynov vplyvom pomalých prúdení v atmosfére, 

 návrh a realizácia meracích zariadení na meranie koncentrácií vybraných plynov v ovzduší 

prostredníctvom UAV. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Jedinečnosť témy je vo výskume zložení plynov v neprístupných polohách pre štandardné technológie 

merania. Výskum a vývoj snímacích zariadení vhodných na inštaláciu do bezpilotných zariadení 

umožní merať nielen koncentráciu vybraných látok v ovzduší, ale aj monitorovať prirodzené šírenie 

týchto látok od zdroja ich emisie. V súčasnosti nám nie sú známe technológie umožňujúce mapovanie 

koncentrácie látok v ovzduší, ktoré používajú bezpilotné systémy. Súčasné meracie aparatúry sú 

stacionárne, prípadné šírenie látok je modelované s použitím techník opisovaných v renomovaných 

časopisoch. Nevýhodou však je, že model nemusí dostatočne presne popísať skutočnosť, ktorá môže 

byť rozhodujúca v legislatíve pri plánovaní nových zdrojov emisií v urbanistickej zástavbe. Výhodou 

bezpilotných systémov je možnosť zistenia skutočného stavu v zložitých terénoch. Významne sa tým 

skráti čas zisťovania skutočného stavu, pretože výroba zložitých modelov s potrebnými meracími 

aparatúrami je nielen finančne, ale aj časovo náročná. 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

 téma je určená pre absolventov študijného programu Informačné a riadiace systémy vo výrobnej 

technike (denná forma) 

 požiadavky na znalosti a vedomosti uchádzača: 

o programovanie v jazykoch C, C++, STL  

o anglický jazyk min. na úrovni B1 

o účasť na študentských vedeckých konferenciách 


