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Plán účelovej činnosti na rok 2017 
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Plán PVŠ na rok 2017 – cvičenia, exkurzie, praxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

Rok 2017 

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 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 1 

Počet študentov v programe PVŠ 60 

Počet hodín PVŠ, h/študent 3 hodiny / 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 2017 

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 2 hodiny / 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 2017 

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 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 1 

Počet študentov v programe PVŠ 60 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 hodiny / 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  



Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  C–TF-4 

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

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných systémov 

Názov programu PVŠ Stroje pre rastlinnú výrobu 3 

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, PKI 

Forma štúdia D - denné, E - externé 

Stupeň štúdia 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 40 + 20 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 h/študent 

Plán čerpania prostriedkov, €/rok   

Mesiac Suma, € Účel 

I.   

II.   

III.  Doprava študentov 

IV.  Doprava študentov 

V.  Doprava študentov 

VI.   

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

XI.   

XII.   

 

 

V rámci výučby predmetu SRV 3 sa uskutoční odborná exkurzia vo firme 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  C–TF-5 

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

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných systémov 

Názov programu PVŠ Stroje pre rastlinnú výrobu 2 

Cieľ programu PVŠ  

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 daného programu PVŠ.  

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTI, PKI 

Forma štúdia D - denné, E – externé 

Stupeň štúdia 2 

Počet študentov v programe PVŠ 50 + 30 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 h/študent 

Plán čerpania prostriedkov, €/rok   

Mesiac Suma, € Účel 

I.   

II.   

III.  Doprava študentov, réžia prevádzky technického zabezpečenia. 

IV.  Doprava študentov, réžia prevádzky technického zabezpečenia. 

V.  Doprava študentov. 

VI.   

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

XI.   

XII.   

Poznámka 

V rámci výučby predmetu SRV 2 bude podľa potreby zapožičiavaná technika 

pre ošetrenie a zber stebelnatých plodín, zároveň v máji sa uskutoční praktická 

výučba v podniku  Agroservis Komárno, s.r.o. 

 



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 systémov 

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, E - externé 

Stupeň štúdia 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 80 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 h/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 

 



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 systémov 

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 

PTI 

Forma štúdia D – denné 

Stupeň štúdia 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 50  

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 h/študent 

Plán čerpania prostriedkov, €/rok   

Mesiac Suma, € Účel 

I.   

II.   

III.   

IV.   

V.  
 

VI.   

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

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

XII.   

Poznámka 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Katedra konštruovania strojov 

Technická fakulta 

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. Na záver 

definujeme vhodnosť použitia a správnu voľbu jednotlivých 

konštrukčných prvkov pre zvýšenie odolnosti proti 

opotrebeniu. 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 

Kvalita produkcie  

Dopravné stroje a zariadenia  

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. 120 študentov výučba predmetov – laboratórne 

a prevádzkové skúšky 

Záverečné práce: 4 študenti + 1 doktorand 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 h/študent 

Plán čerpania prostriedkov, Sk/rok  5700,- Eur 

Mesiac Suma, Sk Účel  

I.   

II.   

III. 

1600,- 

Nákup pôduspracujúcich nástrojov pre prevádzkové skúšky. 

Nákup prídavných návarových materiálov. 

Nákup spotrebného materiálu pre laboratórne merania (rezanie, brúsenie, 

leštenie). 

Nákup spotrebného materiálu pre skúšky odolnosti proti opotrebeniu 



(laboratórium KKST TF - ČSN 01 5084). 

IV. 1300,- Materiálovo-technické zabezpečenia experimentu, nákup olejov, materiálu 

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

Návrh, nákup a príprava konštrukčných prvkov pre účely vytvorenia 

vzorkovnice použitia materiálov. 

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). 

Úprava softvéru a kalibrácia meracích prístrojov. 

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

Stanovenie metalografickej štruktúry (laboratórne skúšky). 

VII.   

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

Stanovenie metalografickej štruktúry (laboratórne skúšky). 

IX. 400,- Mechanické skúšky a metalografická analýza materiálov (pomôcky pre 

laboratórne skúšky – meranie pevnosti, tvrdosti a húževnatosti; 

makroštruktúra a mikroštruktúra materiálov). 

X 1000,- Vytvorenie vzorkovnice použitia konkrétnych materiálov. 

XI. 200,- Vyhodnotenie výsledkov a definovanie vhodnosti vybraných materiálov. 

XII.   

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 

Plán čerpania prostriedkov, €/rok   14100, -€ /rok 

Mesiac Suma, €/rok Účel  

I.   

II. 400,- Teoretická a praktická výučba študentov na predmete „Opravy 

strojových skupín“ s možnosťou školenia študentov pre obsluhu 

príslušnej techniky, exkurzia opravárenského závodu - Nitra 

III. 600,- Návšteva výrobného závodu Kia Motors Slovakia s.r.o. Teplička nad 

Váhom, spojená s prednáškou o spoločnosti ako aj prezentáciou 

lisovne, montážnej linky a kontrolných stanovíšť automobilov. 

Vyhodnocovanie výsledkov záverečných prác BP a DP. 

IV. 800,- Teoretická a praktická výučba študentov na predmete „Konštrukcia 

a riadenie vozidiel“ s možnosťou návštevy centra bezpečnej jazdy v 

areály SLOVAKIA RING AGENCY s.r.o. Orechová Potôň, spojená 

s prednáškou o spoločnosti so zameraním sa na zvládnutie nečakaných 

krízových situácií v rámci správnych zásad bezpečnej jazdy. 

V. 2400,- Zabezpečenie  a inštalácia automatickej vyzúvačky a vyvažovačky 

kolies v laboratórnych podmienkach pre analýzu a riešenie 

vzniknutých porúch kolies v nadväznosti na poruchy riadiacej nápravy 

(cca 2400,-Eur). 

VI. 2400,- Diagnostika porúch v mobilných dopravných prostriedkoch a zistenie 

príčin vzniku porúch jednotlivých snímačov a akčných členov vozidiel 

pomocou mobilnej autodiagnostiky (cca 2400,-Eur). 

VII.   

VIII.   

IX. 2300,- 
 

Praktické vykonávanie demontážnych a montážnych operácií v rámci 

údržieb a servisných úkonov na mobilných dopravných prostriedkoch 

pomocou špeciálnej súpravy náradia ( cca 2300,-Eur). 

X 0,- Teoretická a praktická výučba študentov na predmete „Diagnostika 

strojov a zariadení“. 

XI. 5200,- Diagnostické meranie brzdovej sústavy vybraného mobilného 

dopravného prostriedku pomocou brzdovej stolice (cca 5200,- Eur). 

XII. 0,- Vykonávanie meraní pre dané BP a DP. 

Poznámka  



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 

Plán čerpania prostriedkov, €/rok   4000, -€ /rok 

Mesiac Suma, 

€/rok 

Účel  

I.   

II.   

III. 1200,- Analýza prepravy a možnosti viazania prepravovaného nákladu, 

vytvorenie modelu pre skúšky viazania s popruhmi s rôznymi 

druhmi podložiek. 

IV.   

V. 1200 Školenie v oblasti sociálnej legislatívy v oblasti cestnej dopravy, 

praktické ukážky, externé prednášky, riešenie konkrétnych 

teoretických príkladov viazania prepravovaných vecí študentmi 

a zamestnancami SPU,  

VI.   

VII.   

VIII.   

IX.   

X 1600,- 

 

Praktické cvičenia v oblasti vedenia administratívnych úkonov, 

cvičenia v oblasti viazania bremien, ukážky vo výrobných 

závodoch strojárskeho zamerania, exkurzia Kolíňany , exkurzia 

strojársky podnik. 

XI.   

XII.   

Poznámka  

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 
Rok 2017 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-4 

Gestor programu PVŠ Ing. Viera Kažimírová, PhD. (doc. RNDr. Monika 

Božiková, 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 

Technika pre obnoviteľné zdroje energie, Technika 

pre biosystémy, Poľnohospodárska technika, Kvalita 

a bezpečnosť vo výrobných technológiách, 

Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike 

Forma štúdia D, E 

Stupeň štúdia 1., 2. 

Počet študentov v programe PVŠ cca 150 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 

Plán čerpania prostriedkov, Sk/rok  11.200,- Eur 

Mesiac Suma, Sk Účel (predpokladaný plán čerpania týchto prostriedkov so stručným 

účelom) 

I.   

II. 

4.300,- 

Prostriedky na ďalší rozvoj vzorkovnice na spracovanie biomasy na 

energetické účely a na hodnotenie kvality biopalív a biomazív. Na 

meranie vybraných mechanických vlastností tuhých biopalív 

zabezpečiť zakúpenie digitálneho tvrdomera. 

III. 

1.600,- 

Práce a služby na zabezpečenie prevádzky zariadení vzorkovnice. 

Zabezpečenie a doprava vzoriek biopalív a biomazív, príslušenstva 

a pomocného materiálu k meracím zariadeniam, ktoré sú využívané 

v rámci praktickej výučby vo vzorkovnici. 

IV. 
200,- 

Zabezpečenie a doprava biomasy a vzoriek pevných a kvapalných 

biopalív a biomazív.  

V. 

1.300,- 

Zabezpečenie vzoriek biopalív a biomazív, vybraných druhov 

laboratórneho spotrebného materiálu a zariadení na skladovanie 

a temperovanie vzoriek. 

VI.   

VII. 1.500,- Materiál na opravy a údržbu tvarovacej linky na výrobu peliet. 

VIII. 
500,- 

Kalibrácia meracích zariadení využívaných v praktickej výučbe 

realizovanej vo vzorkovnici. 

IX. 
700,- 

Zabezpečenie rôznych druhov biomasy na praktickú výučbu  

a materiálu na zabezpečenie prevádzky tvarovacej linky.  

X 

900,- 

Zabezpečenie rôznych druhov biomasy na praktickú výučbu. Inovácia 

meracej techniky využívanej v praktickej výučbe realizovanej vo 

vzorkovnici.   

XI. 200,- Zabezpečenie rôznych druhov biomasy na praktickú výučbu.  

XII.   

Poznámka  

 



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 

Poľnohospodárska technika, Manažment 

živočíšnej výroby, Hipológia, Všeobecné 

poľnohospodárstvo  

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. 2000 Praktická výučba študentov zameraná na aplikovanie 

teoretických poznatkov v praxi. Doplnenie stavajúceho 

vybavenia dojárne o kvalitnú a modernú mobilnú dojaciu 

jednotku. Porovnanie technických parametrov pri rôznej miere 

vekového opotrebenia DZ.  

V. 3000 Praktická výučba zameraná na zisťovanie stupňa rozdrobenia 

pomocou zariadenia na zisťovanie dezintegrácie partikulárnych 

látok  

VI. 1000 Rozšírenie mobilnej kanvovej dojacej jednotky o zberače mlieka 

rôznych objemov a ceckových gúm podľa veľkosti a tvaru. 

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

XI.   

XII.   

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  Štúdium fyzikálnych vlastností existujúcich 

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 
bezpečnosť a kontrola potravín, aplikovaná biológia, 

poľnohospodárska technika, informačné a riadiace 

systémy vo výrobnej technike, prevádzková 

bezpečnosť techniky 

Forma štúdia D, E 

Stupeň štúdia 1, 2, 3 

Počet študentov v programe PVŠ 306, vychádza z počtov študentov zaradených 

v študijných programoch 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4/študent 

Plán čerpania prostriedkov, EUR/rok  8600,-Eur 

Mesiac Suma, Sk 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. 5 000.- 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 (5 000 €). 

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                 8600.- EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 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 80 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 

Plán čerpania prostriedkov, Eur/rok  4.700 €/rok 

Mesiac Suma, Eur Účel 

I.   

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

Mikrokontroléry vo výrobnej technike a Programovanie 2, 

analýza súčasných riadiacich technológii využívaných 

v autonómnej mobilnej robotike. 

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

Mikrokontroléry vo výrobnej technike a Programovanie 2, 

analýza technológií pre realizáciu a riadenie vzorkovnice. 

IV. 1.500,- Obstaranie komponentov pre zostavenie vzorkovnice pre 

elektrické riadenie hydraulických pohonov v mobilnej robotike. 

V. 1.600,- Obstaranie komponentov pre zostavenie vzorkovnice pre 

elektrické riadenie hydraulických pohonov v mobilnej robotike. 



VI. 1.600,- Obstaranie komponentov pre zostavenie vzorkovnice pre 

elektrické riadenie hydraulických pohonov v mobilnej robotike. 

VII.   

VIII.   

IX. 
0,- 

Analýza možností znižovania energetickej náročnosti 

hydraulických pohonov v mobilnej robotike. Príprava výstupov 

pre bakalárske a diplomové práce. 

X 
0,- 

Návrh algoritmov a opatrení zameraných na znižovanie 

energetickej náročnosti hydraulických pohonov študentmi. 

Príprava výstupov pre bakalárske a diplomové práce. 

XI. 0,- 
Kontrola a vyhodnotenie riadiacich algoritmov. Príprava 

výstupov pre bakalárske a diplomové práce. 

XII.   

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný list programu PVŠ 

 

 Rok 2017  

 Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-8 

 Gestor programu PVŠ  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 cca 120  

 Počet hodín PVŠ, h/študent  2 

 Plán čerpania prostriedkov, €/rok  12430,- €/rok 

 Mesiac  Suma, €  Účel 

 I.     

 II.  0,- 
Praktická výučba merania, snímania parametrov a zmeny údajov v 

riadiacich jednotkách motorových vozidiel. 

 III.  1980,- 

Teoretická praktická výučba študentov predmetu Teplotechnika 

a hydrotechnika, Tekutinové mechanizmy, Motorové vozidlá, Manipulačná 

technika a Logistika, zadanie skupinových seminárnych prác. Obstarania 

hardvérového a softvérového vybavenie (vrátane káblov) pre úpravu 

riadiacej jednotky automobilu. Výkonné zariadenie pre vykonanie úprav 

prostredníctvom flashovacieho zariadenia. 

 IV.  2850,- 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. Potreba zakúpenia motorových olejov, 

filtrov, snímačov a prvkov hydraulického obvodu. Aktualizácia emisného 

analyzátora MAHA MGT5 a MDO 2 

 V.  2900,- 

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. Aktualizácia diagnostického zariadenia pre diagnostiku 

komponentov elektrických a elektronických zariadení vozidiel. 

 VI.  1750,- 

Posúdenie stavu olejových filtrov, zakúpenie nových filtrov, výmena 

poškodených častí hydraulického obvodu (tesnenia, čerpadlo, tlakové 

a škrtiace ventily) a hydraulického oleja.  

 VII. 100,- 

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. 

 VIII.  1200,- 
Priebežné laboratórne merania. Obstarávanie čítacieho zariadenia 

čiarových kódov, termotlačiarne čiarových kódov, softvéru a káblov. 

 IX.  1250,- 

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. Merania emisného 

stavu mobilných energetických prostriedkov a merania prevádzkových 

kvapalín, akumulátorov s vyhodnotením technického stavu mobilnej 

techniky. 

 X.  300,- 
Návšteva Technickej univerzity vo Zvolene s potrebou zabezpečenia 

prepravy študentov. 

 XI.  100,- 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 2017  

 Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-9 

 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 

 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 cca 70  

 Počet hodín PVŠ, h/študent  2 

 Plán čerpania prostriedkov, €/rok  4600,- €/rok 

 Mesiac  Suma, €  Účel 

 I.     

 II.     

 III.     

 IV.  300,- 

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. 

 V.  1.500,- 
Obstarania hydraulickej biologicky odbúrateľnej kvapaliny na 

rastlinnej báze a teplotných senzorov. Kovový materiál potrebný na 

výrobu hrotového zariadenia záberových kolies. 

 VI.  900,- 

Prevádzkové meranie charakteristík činnosti hydraulických obvodov 

poľnohospodárskych traktorov. Odobratie vzoriek oleja 

s hydraulického obvodu traktora. Potreba zabezpečenia dopravy 

študentov. Snímač ťahovej sily EMS150-50kN-2410-M12-ťah 

(Snímač s rozsahom 50 kN) – meranie ťahových síl motorových 

vozidiel a traktorov 

 VII.  100,- Monitorovanie prevádzky traktora. 

 VIII.  100,- Monitorovanie prevádzky traktora. 

 IX.  1.100,- 
Vyhodnocovanie odobratých vzoriek oleja v laboratóriách Katedry 

dopravy a manipulácie a v externých laboratóriách. 



 X.  400,- 

Prevádzkové meranie charakteristík činnosti hydraulických  obvodov 

poľnohospodárskych traktorov. Odobratie vzoriek oleja 

s hydraulického obvodu traktora. Potreba zabezpečenia dopravy 

študentov. 

 XI.  100,-  Príprava nameraných údajov pre bakalárske a diplomové práce. 

 XII.  100,-  Príprava nameraných údajov pre bakalárske a diplomové práce. 

 Poznámka Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 systémov, TF SPU 

v Nitre 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica závlahových zariadení 

Cieľ programu PVŠ  Štúdium konštrukcie závlahovej techniky (Fregat, 

Valmont a pásové zavlažovače) 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, KII - FZKI 

Forma štúdia D, E 

Stupeň štúdia 1, 2, 3 

Počet študentov v programe PVŠ 60 

Počet hodín PVŠ, h/študent 8 

Plán čerpania prostriedkov, €/rok  8.700 €/rok 

Mesiac Suma, Sk Účel (predpokladaný plán čerpania týchto prostriedkov so stručným 

účelom) 

I.  - 

II.  - 

III. 2500,- Príprava  a spustenie čerpacej stanice – Oponice a Kolíňany. 

Repasovaná čerpacia stanica v Oponiciach. Osobné ochranné pomôcky. 

Príprava zavlažovacej techniky – údržba, servis. Nové modely 

rozstrekovačov pre praktické pokusy na širokozáberové zavlažovače. 

Praktická výučba. Prenos dát, ročná licencia na monitorovanie a prenos 

dát – novozakúpené zariadenie AQUATRAC (platí sa ročný poplatok). 

V. 800,- Praktická výučba, Repasovaná  čerpacia stanica v Oponiciach - 

prevádzka. Údržba, prevádzka a kontrola činnosti - Širokozáberové 

pivotové zavlažovače Fregat, Valmont. Repasácia pásových 

zavlažovačov. Doplnkové zariadenie – elektronický zrážkomer pre 

monitorovací systém Aquatrac. 

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

vybraných plodín. Možnosti riadenia širokozáberové zavlažovača 

Valmont – Lineár.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. Možnosti riadenia 

širokozáberové zavlažovača Valmont – Lineár. Využívanie strojov na 

praktickú výučbu. 



Využívanie vybavenia VPP pre riešenie diplomových prác. 

VII. 1600,- Spustenie čerpacej stanice. Aplikácia závlahovej dávky. Realizácia 

pokusov pri zavlažovaní vybraných plodín. Využívanie strojov na 

praktickú výučbu. 

Využívanie vybavenia VPP pre riešenie diplomových prác. Zariadenie 

Croplink pre monitorovanie rýchlosti a smeru vetra a iných 

poveternostných podmienok. 

VIII. 800,- Spustenie čerpacej stanice. Aplikácia závlahovej dávky. Realizácia 

pokusov pri zavlažovaní vybraných plodín. Využívanie strojov na 

praktickú výučbu. 

Riešenie diplomových prác. Možnosti riadenia pásových zavlažovačov 

RM. 

IX. 800,- Spustenie čerpacej stanice. Aplikácia závlahovej dávky. Realizácia 

pokusov pri zavlažovaní vybraných plodín. Využívanie strojov na 

praktickú výučbu. 

Riešenie diplomových a dizertačných prác. 

X 400,- Praktická výučba, Repasovaná  čerpacia stanica v Oponiciach. 

Repasované širokozáberové pivotové zavlažovače Valmont a Fregat.  

XI. 400,- Zálohovanie čerpacej stanice. Zálohovanie závlahovej techniky. 

Praktická výučba ohľadom správneho zálohovania a uskladňovania 

závlahovej techniky. 

XII.  - 

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



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 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  8300 € / rok 

Mesiac Suma, Eur Účel (predpokladaný plán čerpania týchto prostriedkov so stručným 

účelom) 

I.   

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

- pre príjem korekčných signálov na úrovni L2 frekvencíí,  

- 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. 

2500 

Nákup základných komponentov (lineárny aktuátor, jednosmerný 

bezkomutátorový elektromotor, koncové spínače, PLC regulátor, 

paletový vozík pre manipuláciu so zariadením) pre zostrojenie 

zariadenia : „poloautomatický vertikálny penetrometer“ určeného na 

meranie penetrometrického odporu pôdy vo vertikálnej rovine v rámci 

riešenia dizertačnej práce. 

IV. 
350 

Nákup spotrebného materiálu (oceľový profil, farba, súčiastky 

mikroelektronika, kábel, zámočnícky spotrebný materiál) pre 

zostrojenie zariadenia „poloautomatický vertikálny penetrometer“ pre 



meranie penetrometrického odporu pôdy vo vertikálnej rovine v rámci 

riešenia dizertačnej práce. 

V. 
800 

Využívanie techniky pre praktickú výučbu. Exkurzia. Osobné ochranné 

pracovné pomôcky. 

VI. 

500 

Dodatočná montáž hydraulických rýchlospojok pre mobilný odoberač 

pôdnych vzoriek, drobný spotrebný materiál pre zabezpečenie údržby 

uvedeného zariadenia. 

VII. 

200 

Využívanie techniky pre vykonanie záverečných prác študentov. 

Technické zabezpečenie pre vykonanie poľných experimentov (sáčky, 

vrecia, fixky, spagát,...). 

VIII. 
700 

Záhradné náradie pre odber vzoriek úrody, dielenská skriňa pre 

dočasné uskladnenie odobraných vzoriek. 

IX. 
200 

Využívanie techniky pre vykonanie záverečných prác študentov. 

Technické zabezpečenie pre vykonanie poľných experimentov. 

X 

150 

Drobný spotrebný materiál pre zabezpečenie vykonania záverečných 

prác (bandaska na benzín, drobné náradie, sáčky – igelitové 

a papierové, vrecia polypropylénové)  

XI.   

XII.   

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



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  Pripraviť a realizovať praktickú časť vyučovania 

s využívaním vzorkovnice účelových objektov 

k cvičeniam z predmetov Technika pre živočíšnu 

výrobu, Technika pre poľnohospodársku výrobu, 

Diagnostika a obnova technických zariadení, 

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: PT-55, KBB-155, OPT-36 + 4 záv. práce 

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

3. stupeň: TMPV-2 záv. práce 

Spolu: 522 študentov 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4/študent 

Plán čerpania prostriedkov, eur/rok  18000 eur/rok 

Mesiac Suma, eur Účel  

I. 300 
 

Technické zabezpečenie vzorkovnice – príprava praktických 

cvičení letného semestra, konštrukčný návrh protišmykového 

riešenia preháňacích uličiek (dipl. práca), výber materiálového 

zabezpečenia, oprava a kalibrácia externých snímačov 

mikroklimatických parametrov, demontáž meteostanice, 

sumarizácia dát so študentami 3. stupňa štúdia. 
II.  2500 

 

Príprava inovácie praktických cvičení z bezpečnosti práce 

a kvality chovného prostredia, upresnenie metodiky meraní 

a kompletáž prístrojov k meraniu zmien mikroklimatických 

parametrov, prašnosti, hluku a vibrácií pre ukážky práce v teréne 

a vyhotovovanie podkladov pre sprievodné elaboráty. 
III. 4200 

 

*Zapracovanie vlastného nového technického riešenia (v zmysle 

úžitkového vzoru) do praktických cvičení pre jeho použitie v 15 

pracovných miestach (boxoch) k doplneniu pozorovacích miest 

pre snímanie rozdielov pohybových aktivít zvierat ultrazvukom 

ako odozvy na pripravené konštrukčné zmeny pohybových 

a odpočinkových zón dojníc – 1. časť, montáž a nulté testovanie 

vrámci cvičení a záverečných prác. 
IV.  4500 *Dobudovanie pozorovacích miest k snímaniu rozdielov 

pohybových aktivít zvierat ultrazvukom ako odozvy na 

pripravené konštrukčné zmeny pohybových a odpočinkových zón 

dojníc – 2. časť, montáž a nulté testovanie vrámci záverečných 

prác. 
V. 1600 Rozmiestnenie chráničiek a odberného teflónového hadicového 



systému  s filtrami k meraniu kvality prostredia zariadením 

INNOVA – viaczložkový analyzátor škodlivín (študijné 

programy OPT+TBI + KBB + KBI) z hľadiska emitovaných 

škodlivín do ovzdušia. 
 

VI. 3200 Príprava dvoch alternatívnych riešení protišmykových trajektórií 

(v dolnom rekonštruovanom ustajňovacom objekte) v smere 

presunov dojníc do dojárne pre praktické cvičenia KBB + KBI 

(ako aj 2 doktorandských prác), a k inovácii praktického 

vyučovania troch študijných programov od zimného semestra 

ak.r. 2017/2018. 
 

VII. 1000 Dokončenie dvoch alternatívnych riešení protišmykových 

trajektórií (v strednom rekonštruovanom ustajňovacom objekte). 

Reinštalácia kamerového systému k pripraveným altenatívnym 

riešeniam ako ukážka pre praktické svičenia v pokračovaní 

mladej vedeckej školy. 
VIII. 100 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 (PT+KBB), ako aj 

zníženiu rizík pracovného prostredia pre obslužný personál 

z hľadiska hlučnosti, prašnosti, vibrácií a tepelnej záťaže 

(KBI+OPT+TMPV). 
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 a záznamníkov polohovej diferenciácie zvierat 

v jednotlivých konštrukčných riešeniach odpočinkových 

a pohybových zón. 
Poznámka *Je potrebné zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výuku 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 programe PVŠ 200 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 

Plán čerpania prostriedkov, €/rok     19 300 €/rok   

Mesiac Suma, €   Účel (predpokladaný plán čerpania týchto prostriedkov so stručným 

účelom) 

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. 3 000  

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. 5 000  

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 zariadenie na snímkovanie 

z malých výšok DRON 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  Riešenie úloh bakalárskych a diplomových prác 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

IRB, KBI 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 1, 2 

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

Počet hodín PVŠ, h/študent  

Plán čerpania prostriedkov, Eur/rok  2500 EUR 

Mesiac Suma, Eur Účel  

I.   

II.   

III.   

IV. 500 Zabezpečenie hutného materiálu a povrchovej úpravy 

V. 500 Zabezpečenie spojovacieho materiálu 

VI. 500 Zabezpečenie elektroinštalačného materiálu 

VII.   

VIII.   

IX.   

X   

XI. 500 Kalibrácia meracích zariadení 

XII. 500 Vyhodnocovací počítač -notebook 

Poznámka  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


