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Vyhodnotenie PVŠ za rok 2016 – cvičenia, exkurzie, praxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-1 

Gestor programu PVŠ Ing. Štefan Boďo, PhD. 

Pracovisko (katedra) Technická fakulta, SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Prevádzková prax 

Cieľ programu PVŠ  V zmysle Informačného listu predmetu 

a pokynov garanta praxe 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTB, TOZ, PDM 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 1 

Počet študentov v programe PVŠ 110 

Počet hodín PVŠ, h/študent 1 týždeň / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Cieľom prevádzkovej praxe bolo preniesť teoretické 

poznatky študenta získané počas štúdia do praxe. 

Uvedená prax splnila svoj účel.  Do budúcna sa 

s prevádzkovou praxou v danej podobe nepočíta, 

podľa novoakreditovaných študijných programov je 

prax presunutá do záverečných semestrov 

bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. 

Poznámka S prevádzkovou praxou v doterajšej podobe sa do 

budúcna neuvažuje. 

Vyhodnotenie spracoval: Ing. Štefan Boďo, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-2 

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

Pracovisko (katedra) Technická fakulta, SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Mechanizácia živočíšnej výroby 

Cieľ programu PVŠ  Stručne uviesť cieľ,   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 68 

Počet hodín PVŠ, h/študent 3 hodiny / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Uvedená praktická výučba, ktorej cieľom bolo 

oboznámiť študentov s prevádzkou farmy v praxi 

splnila svoj účel.  

Poznámka S uvedeným praktickým cvičením sa uvažuje aj do 

nasledujúceho akademického roka. 

Vyhodnotenie spracoval: Ing. Štefan Boďo, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-3 

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 

PTI 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 2 

Počet študentov v programe PVŠ 15 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 hodiny / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Uvedená praktická výučba, ktorej cieľom bolo 

oboznámiť študenta s konštrukciou a prevádzkou 

zariadenia na prípravu zmiešanej kŕmnej dávky 

splnila svoj účel.  

Poznámka S uvedeným praktickým cvičením sa uvažuje aj do 

nasledujúceho akademického roka. 

Vyhodnotenie spracoval: Ing. Štefan Boďo, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-4 

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 

TOZ 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 1 

Počet študentov v programe PVŠ 23 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 hodiny / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Uvedená praktická výučba, ktorej cieľom bolo 

oboznámiť študenta s prevádzkou podniku na 

spracovanie odpadov, splnila svoj účel.  

Poznámka S uvedeným praktickým cvičením sa plánuje aj do 

nasledujúceho akademického roka. 

Vyhodnotenie spracoval: Ing. Štefan Boďo, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-5 

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

Pracovisko (katedra) Technická fakulta, SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Destilačná kolóna 

Cieľ programu PVŠ  Využívanie vybavenia spoločnosti H+N Invest, 

s.r.o. – Močenok, pričom úrovňou vybavenosti  

a technológie patrí medzi NAJMODERNEJŠIE 

PÁLENICE na Slovensku. Pálenica je vybavená 

destilačnou kolónou, ktorá umožňuje získavanie 

kvalitného destilátu aj pri nižšej kvalite 

pripraveného kvasu. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

TOZ 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 1 

Počet študentov v programe PVŠ 23 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 hodiny / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Uvedená praktická výučba, ktorej cieľom bolo 

oboznámiť študenta s prevádzkou pálenice splnila 

svoj účel.  

Poznámka S uvedeným praktickým cvičením sa neuvažuje do 

budúcna z dôvodu ukončenia výučby uvedeného 

predmetu. 

Vyhodnotenie spracoval: Ing. Štefan Boďo, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-6 

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

Pracovisko (katedra) Technická fakulta, SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Biotechnická kontrola dojacich zariadení 

Cieľ programu PVŠ  Praktická ukážka postupu biotechnickej kontroly 

v podmienkach vybratej farmy dojníc. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTI 

Forma štúdia D  

Stupeň štúdia 2 

Počet študentov v programe PVŠ 15 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 h / študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Cieľ programu považujem za splnený. Študenti 

sa v praktických podmienkach oboznámili  

s postupom biotechnickej kontroly na dojacom 

zariadení 

Poznámka V programe plánujeme pokračovať aj v roku 

2017 

Vyhodnotenie spracoval: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  C–TF-7 

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 zber a pozberovú úpravu plodín. 

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 4h/študent 

 

 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ 

Cieľ bol  splnený, študenti si rozšírili teoretické 

poznatky a praktické skúsenosti s využitím 

poľnohospodárskych strojov pre pozberovú 

úpravu plodín. 

 

 

Poznámka 

Pridelené finančné prostriedky boli čerpané na 

dopravu študentov v rámci výučby predmetu  

SRV 3 dňa 05.04.2016  v podniku PD Selice 

a 08.03.2016 na pozberovej linke a na podniku 

PD Svodín. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  C–TF-8 

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 predmetu. 

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 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ 

Cieľ bol  splnený, študenti si rozšírili teoretické 

poznatky a praktické skúsenosti s využitím 

poľnohospodárskych strojov pre zber krmovín. 

 

 

Poznámka 

Pridelené finančné prostriedky boli čerpané na 

dopravu študentov v rámci výučby predmetu  

SRV 2 dňa 20.10. 2016 v ovocnom sade 

v Zemnom a na predvádzaní techniky 

10.11.2015 v Dvoroch nad Žitavou. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-9 

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

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Ergonómia 

Cieľ programu PVŠ  Doplnenie teoretického štúdia o praktické 

poznatky pri antropocentrickom riešení 

pracovného priestoru ovládania strojov.  

Praktické meranie priestoru kabíny mobilného 

stroja, praktické meranie hluku. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

KBI, PTI, KPI, IRI 

Forma štúdia DŠ; EXT 

Stupeň štúdia 2 

Počet študentov v programe PVŠ 0 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 h/ študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Naplnenie cieľa programu Praktickej výučby 

predpokladá exkurziu študentov do výrobného 

závodu. Vzhľadom na počet študentov (220), 

ktorí sú rozdelení do 9 ŠS nebolo možné takúto 

exkurziu organizovať. Čiastočná náhrada bola 

realizovaná pomocou video nahrávok výrobného 

procesu, ktorý bol predmetom riešenia 

konkrétnych úloh na cvičeniach. 

Poznámka V prípade veľkého počtu  študentov navrhujem 

vytvoriť (natočiť) cielený inštruktážny 

videozáznam, ktorý bude metodicky dopĺňať 

program cvičení. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  C-TF-10 

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

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Ergonómia 

Cieľ programu PVŠ  St Doplnenie teoretických poznatkov o praktické 

skúsenosti pri riešení priestorového usporiadania 

strojov vo výrobnom procese. Spoznanie 

praktického využívania prvkov štíhlej výroby 

a optimalizačných metód. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

KBI, PTI, KPI, IRI 

Forma štúdia DŠ; EXT 

Stupeň štúdia 2 

Počet študentov v programe PVŠ 95 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 h/ študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Naplnenie cieľa programu Praktickej výučby 

predpokladá samostatnú prácu študentov 

s poľnohospodárskou technikou – s traktormi. 

Vzhľadom na nutnosť práce na voľnom 

priestore, bolo treba voliť termín cvičení podľa 

počasia.  

Poznámka Z vyše uvedeného dôvodu nebol v tomto roku  

použitý traktor z VPP 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie PVŠ za rok 2016 – vzorkovnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-1 

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  Stručne uviesť cie     Štúdium vplyvu konštrukcií a technológií 

účelových stavieb na kvalitu prostredia 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Kvalita a bezpečnosť technických systémov, 

Poľnohospodárska technika, Poľnohospodárska 

technika a komerčné činnosti, Manažment 

živočíšnej výroby (FAPZ) 

Forma štúdia D – denné, E - externé 

Stupeň štúdia 1., 2., 3. 

Počet študentov v programe PVŠ 1.stupeň: 1.roč. =41št. 2. roč. 21št. 3. roč. 

35št.+54št. = 152 št. 

2.stupeň: 1. roč. – 63št.+109 št.=172št.  

Záver. práce: 3 Bc., 4 dipl., 1 doktor. 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4h/št 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Stanovené ciele na rok 2016 boli splnené a 

zároveň bola skvalitnená výuka v predmetoch 

Technická infraštruktúra, Prevádzka 

a bezpečnosť technických zariadení, Bezpečnosť 

technických systémov, Energetický audit, 

Technika pre ŽV 1, Technika pre 

poľnohospodársku výrobu 1, Mechanizácia ŽV 

(FAPZ). 

„Vzorkovnica účelových stavieb a zariadení“  

a jej využívanie pomohlo v praktickej výuke 

študentov TF. V rámci praktických cvičení boa 

hodnotená tvorba škodlivín v chovnom prostredí, 

vyhodnotená hygiena prostredia pomocou 

prístrojovej techniky a normatívov pre techniku 

prostredia a vyhodnocovaný vplyv 

mikroklimatických parametrov, hlučnosti 

a prašnosti na kvalitu prostredia zvierat a ľudí. 

V závislosti od vlhkosti vzduchu a času i miesta 

odberu boli hodnotené zmeny fyzikálnych a 

tepelnotechnických vlastností separovanej 

hnojovice ako plastického podstielkového 

materiálu pre ležiskové boxy dojníc. Ďalej boli 

vo vybraných objektoch VPP v rámci 

záverečných prác zisťované fyzikálne faktory 

ovplyvňujúce  BOZP pracovníkov v agrosektore.  

Záver V nasledujúcom roku je potrebné pripraviť 

praktické cvičenie z diagnostiky kvality 

podlahových konštrukcií vo vzťahu k welfare 

zvierat (pre objekty využívajúce alternatívne 

podlahoviny) s rozpracovaným cieľom 



stabilizácie ležísk a pripraviť nové alternatívy 

protišmykových úprav v uličkách do dojárne 

s kontinuálnym sledovaním a hodnotemím 

výsledkov v rôznych klimatických podmienkach. 

Ďalej je potrebné pokračovať v praktických 

cvičeniach z uvedených predmetov a pripraviť 

cvičenie zamerané na návrh a vyhodnotenie 

etologickej odozvy zvierat na konštrukčné 

zmeny ustajňovacích objektov, čo je dôležité aj 

v diagnostickej zručnosti študentov (nové vlastné 

technické a softvérové riešenie – zavedenie do 

výuky). Je potrebné ďalšie skvalitnenie a údržba 

meracích zariadení k hodnoteniu kvality 

prostredia, čo je prierezovo potrebné ako 

podklad k pripravovaným riešeniam modifikácie 

vetracieho systému v ustajňovacích objektoch 

a v dojárni. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-2 

Gestor programu PVŠ prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra konštruovania strojov, TF 

Názov programu PVŠ Využitie biologicky odbúrateľných olejov 

v oblasti klzných uložení poľnohospodárskej 

techniky 

Cieľ programu PVŠ  Stručne uviesť cie      Riešenie čiastkových úloh doktorandskej práce 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

5.2.3 dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 3 

Počet študentov v programe PVŠ 1 

Počet hodín PVŠ, h/študent  

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Bol zabezpečený  nákup biologicky 

odbúrateľných olejov určeného typu, nákup 

materiálu pre vytvorenie párovej trecej dvojice. 

Sumárne, bol zabezpečený tribologický systém 

určený k experimentu. 

Poznámka V tejto vzorkovnici na rok 2017 navrhujeme  

nepokračovať. 

Vyhodnotenie spracoval: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-3 

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

Pracovisko (katedra) Katedra fyziky, TF SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica poľnohospodárskej produkcie 

Cieľ programu PVŠ  Cieľom programu bolo štúdium fyzikálnych 

vlastností rastlinných produktov a zisťovanie 

korelácií medzi meranými fyzikálnymi 

vlastnosťami a vybranými  ukazovateľmi 

kvality. Meranie tepelných, elektrických, 

mechanických a reologických vlastností 

rastlinných produktov a ďalších materiálov 

súvisiacich s riešením záverečných prác a 

používaných pri laboratórnych meraniach. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Bezpečnosť a kontrola potravín, Aplikovaná 

biológia, 

Agropotravinárstvo, Agrobiotechnológie, 

Poľnohospodárska technika, Informačné a 

riadiace systémy vo výrobnej technike, 

Prevádzková bezpečnosť techniky, Výrobná 

technika 

Forma štúdia D - denná, E - externá 

Stupeň štúdia 1., 2., 3. 

Počet študentov v programe PVŠ 380 

Počet hodín PVŠ, h/študent  4 h/študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Ciele programu boli splnené, pridelené 

prostriedky vo výške 2000 € boli vyčerpané na 

88,7 %. Nerovnomerné čerpanie prostriedkov 

bolo spôsobené problematickou komunikáciou 

s dodávateľmi zariadení o ich parametroch a 

cene.  Študenti si rozšírili praktické poznatky v 

oblasti merania fyzikálnych vlastností 

poľnohospodárskej produkcie. Vyčlenené 

prostriedky pomohli pri materiálnom 

zabezpečení výučby predmetov Biofyzika 

a fyzikálne vlastnosti potravín, Biofyzika 

(BŠ), Aplikovaná fyzika (IŠ) a Vybrané kapitoly 

z fyziky (PhD. štúdium). Nadobudnuté 

materiálne a prístrojové vybavenie zároveň 

umožnilo realizovať praktickú časť 10 

diplomových a 12 bakalárskych prác. Získané 

vedomosti prispeli k identifikácii kvalitatívnych 

ukazovateľov poľnohospodárskej produkcie. 

Poznámka V ďalšom období navrhujeme dokompletizovať 

prístroje, ktoré nám výrobcovia nedodali. 

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

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-4 

Gestor programu PVŠ Ing. Viera Kažimírová, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica využívania obnoviteľných zdrojov 

energie 

Cieľ programu PVŠ  Cieľom praktickej výučby je aplikácia získaných 

teoretických poznatkov z oblasti spracovania 

biomasy pri praktickom využití biomasy na 

výrobu tepelnej energie. Riešenie záverečných 

prác. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Technika pre obnoviteľné zdroje energie, 

Poľnohospodárska technika, Informačné a 

riadiace systémy vo výrobnej technika, Technika 

pre biosystémy 

Forma štúdia D  

Stupeň štúdia 1., 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 1.stupeň  - 104  

2.stupeň - 40  

ZP -  3 BP, 1 DP 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Ciele, stanovené na rok 2016, boli splnené. 

Študenti mali možnosť na praktických 

cvičeniach overiť si získané teoretické poznatky 

z predmetu Procesná technika a Bioinžinierstvo . 

V rámci praktických cvičení bola hodnotená 

energetická náročnosť mechanickej úpravy 

biomasy na energetické využitie (drvenie 

biomasy, peletovanie biomasy), taktiež boli 

hodnotené niektoré vlastnosti vstupnej biomasy 

a vytvarovanej biomasy pomocou prístrojovej 

techniky. Vzorkovnica bola tiež využitá na 

riešenie záverečných prác.     

Záver Vzorkovnica využívania obnoviteľných zdrojov 

energie plní svoju úlohu vo vyučovacom procese 

a je potrebné naďalej rozvíjať jej činnosť. V roku 

2016 sa podarilo získať ďalšie zariadenie, ktoré 

umožní  v nasledujúcom roku  pripraviť ďalšie 

praktické cvičenie z problematiky energetickej 

konverzie biomasy, čo môže byť využité aj na 

ďalšom predmete (Teória zariadení na konverziu 

biomasy), ktorý je vyučovaný Katedrou 

zariadení stavieb a bezpečnosti techniky. 

Vyhodnotenie spracoval: Ing. Viera Kažimírová, PhD. 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-5 

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

Pracovisko (katedra) Katedra elektrotechniky automatizácie  

a informatiky, TF SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica riadenia technologických procesov 

vo výrobných prevádzkach 

Cieľ programu PVŠ  Rozširovať teoretické a praktické poznatky 

študentov z oblasti využívania informačných 

a riadiacich technológií vo sfére riadenia 

technologických procesov s ohľadom na 

zvyšovanie produktivity a znižovanie 

energetickej náročnosti výroby. Návrh a analýza 

použitých algoritmov pre meranie a riadenie 

vybraných fyzikálnych veličín a výber 

efektívnych metód riadenie technologických 

procesov.  Vzorkovnica bude využívaná pre 

realizáciu záverečných prác študentov prvého 

a druhého stupňa štúdia programu informačné 

a riadiace systému vo výrobnej technike. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Informačné a riadiace systémy vo výrobnej 

technike. 

Riadiace systémy vo výrobnej technike. 

Forma štúdia D – denné 

Stupeň štúdia 1., 2. 

Počet študentov v programe PVŠ 48 + 93 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Ciele programu boli splnené, pridelené 

prostriedky boli vyčerpané na 100 %.  

Študenti si rozšírili praktické poznatky v oblasti 

riadenia technologických procesov. Vyčlenené 

prostriedky výrazným spôsobom pomohli pri 

materiálnom zabezpečení výučby predmetov 

Technická kybernetika, Automatizácia 

technologických procesov a Roboty a 

manipulátory. Materiálne vybavenie prispelo ku 

zlepšeniu laboratórneho vybavenia, ktoré je 

využívané študentmi a prispieva najmä k rozvoju 

experimentálnych zručností študentov. Získané 

prístrojové vybavenie v podobe riadiacich 

modulov a priemyselnej kamery zároveň 

umožnilo realizovať praktickú časť 5 

diplomových a 6 bakalárskych prác. Desať 



študentov sa zúčastnilo na ŠVČ, kde boli veľmi 

dobre hodnotený. Získané vzorkovnice prispeli k 

zlepšeniu názornosti vyučovacieho procesu a k 

tiež k rozvoju praktických zručností študentov 

v oblasti riadenia technologických procesov. 

Poznámka Z dôvodu nedostatočného finančného 

zabezpečenia danej vzorkovnice v ďalšom 

období budeme realizovať nákup ďalšieho 

materiálneho vybavenia danej vzorkovnice 

a návrhu riadiacich algoritmov jednotlivých častí 

vzorkovnice. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  TF-Vz-6 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Peter Čičo, CSc. 

Pracovisko (katedra) Katedra kvality a strojárskych technológií  

Technická fakulta 

Názov programu PVŠ Odolnosť prídavných návarových materiálov pri 

hodnotení kvality oteruvzdorných vrstiev 

Cieľ programu PVŠ  Stručne uviesť c      Cieľom programu bolo praktické riešenie 

problému opotrebenia pôduspracujúcich 

nástrojov v prevádzkových podmienkach. 

Zámerom bolo vytvorenie preventívnych 

návarov na nových -zakúpených radličkách a 

podryvákoch stroja Gaspardo mashio 

pracujúceho v pôdnych podmienkach VŠPP. 

Výsledky odolnosti proti opotrebeniu takto 

vytvorených vrstiev porovnať a zhodnotiť 

s hodnotami dosiahnutými v laboratórnych 

podmienkach.. Definovať vhodný prídavný 

materiál na renováciu za účelom predlženia 

životnosti nástroja a tým zníženia 

prevádzkových nákladov.. 

Štud. program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Kvalita produkcie 

Forma štúdia Denná 

Stupeň štúdia Druhý-inžiniersky a Tretí - PhD. 

Počet študentov v programe PVŠ Ing. R. Šoška 

Počet hodín PVŠ, h/študent 30 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Urobil sa nákup pôduspracujúcich nástrojov pre 

prevádzkové skúšky,  nákup prídavných 

návarových materiálov, nákup spotrebného 

materiálu pre laboratórne merania (rezanie, 

brúsenie, leštenie) a  nákup spotrebného 

materiálu pre skúšky odolnosti proti opotrebeniu 

(laboratórium KKST TF - ČSN 01 5084). 

Vykonala sa príprava pôduspracujúcich 

nástrojov pre prevádzkové skúšky na KKaST, 

vykonali sa laboratórne merania, pôdospracujúce 

nástroje boli nasadené do prevádzky do 

jesenných prác a súčasne sa spracovávajú 

výsledky meraní abudú definované vhodnosti 

prídavného materiálu pre praktické využitie. 

Výsledky meraní budú uvedené v diplomovej 

a doktorandskej práci spomenutých študentov. 

Cieľ programu bol splnený. 

 

Poznámka Peňažné prostriedky boli vyčerpané. Na ďalšie 

obdobie bol navrhnutý program s takýmto istým 

zámerom.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie spracoval: doc. Ing. Peter Čičo, CSc 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  TF-Vz-7 

Gestor programu PVŠ Ing. Róbert Drlička, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra kvality a strojárskych technológií 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica zariadení na meranie a vizualizáciu 

meraných 3D tvarov 

Cieľ programu PVŠ  Nadobudnutie schopnosti a skúseností 

z merania, hodnotenia a vizualizácie 

všeobecných 3D povrchov (napr. lemešov, 

radličiek, nožov, tvarov plodín, zvierat, 

objektov),  pomocou laserových a digitálnych 

mikroskopov (optické, skenovacia tunelovacia 

metóda STM), spracovanie dát, vytvorenie 

modelov, výkresovej dokumentácie a 3D tlač 

modelov 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Kvalita produkcie 

Spoľahlivosť a bezpečnosť techniky 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách 

Forma štúdia D 

Stupeň štúdia 1,2,3 

Počet študentov v programe PVŠ 106 

Počet hodín PVŠ, h/študent 6 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Cieľ PVŠ sa podarilo naplniť, aj keď nie 

v úplnom predpokladanom rozsahu. Zníženie 

počtu zapojených študentov je dôsledkom zmien 

v študijných programoch. Intenzita využívania 

bola úmerná nižším prideleným prostriedkom 

oproti navrhovaným.  

Poznámka Pre splnenie cieľa boli so súhlasom zodpovednej 

osoby združované prostriedky. Pre väčšie 

individuálne zapojenie študentov do výučby by 

bolo vhodné doplniť a inovovať vzorkovnicu 

hlavne ďalšími optickými zariadeniami (dig. 

mikroskopy, stavebnica pre STM, HD kamera 

pre 3D skener). 

Vyhodnotenie spracoval: Ing. Róbert Drlička, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  TF-Vz-8 

Gestor programu PVŠ Ing. Zoltán Záležák, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra kvality a strojárskych technológií, TF 

SPU v Nitre 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica diagnostiky pracovných priestorov 

spaľovacích motorov. 

Cieľ programu PVŠ  Praktická výučba pomocou diagnostikovania a 

vyhodnocovania technického stavu pracovných 

priestorov spaľovacích motorov z hľadiska ich 

tesnosti a produkovania emisií.   

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

MKP, PBT, PTB,  PDM, KPI, KBI, PSZ, SBT  

Forma štúdia D - denná 

Stupeň štúdia  1., 2. 

Počet študentov v programe PVŠ cca 200 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Cieľ programu sa podarilo naplniť 

v požadovanom rozsahu. Teoretická a praktická 

výučba študentov bola zameraná na popis 

a diagnostiku technického stavu pracovných 

priestorov spaľovacích motorov pomocou 

zakúpeného prístroja pre zistenie netesnosti vo 

valcoch s príslušnými adaptérmi na možnosti 

využitia pre široký rozsah rôznych typov 

motorov a ich montáž pomocou zakúpenej sady 

špeciálnych montážnych kľúčov. V rámci 

programu na diagnostiku palivovej časti 

spaľovacích motorov bola zakúpená sada na 

kontrolu vysokotlakových čerpadiel. S ďalšími 

zakúpenými pomôckami je možné oboznámiť 

študentov s montážou piestnych krúžkov v 

praktickej časti cvičení na predmete „Opravy 

strojových skupín“.    

Poznámka Návrh finančného príspevku na zabezpečenie 

cieľa programu bol daný vo výške 8650,- Eur, 

z toho boli pridelené finančné prostriedky 

v celkovej sume 2000,- Eur. Z pridelených 

finančných prostriedkov boli zakúpené 

nasledovné zariadenia: Prístroj pre zistenie 

netesnosti Leitenberger DRV 06 v cene 277,44,- 

Eur, s pripájacími adaptérmi ZKD 47, 51 a KPA 

10, 11, ďalej sada na kontrolu vysokotlakového 

čerpadla Common Rail Diesel 314650V2 v cene 

699,46,- Eur, Sada na montáž piestnych krúžkov 

MG50608 v cene 65,04,- Eur, Pneumatický 

rázový skrutkovač DSSW 360 set 604118500 

v cene 73,80,- Eur a špeciálne kľúče nástrčkové 



v cene 190,65,- Eur. 

Zakúpené zariadenia bude možné použiť aj na 

riešenie bakalárskych a diplomových prác.  

Vyhodnotenie spracoval: Ing. Zoltán Záležák, PhD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  Vz–TF-9 

Gestor programu PVŠ Ing. Juraj Tulík, PhD. 

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

Názov programu PVŠ Konštrukcia a prevádzka motorových vozidiel, 

servisná logistika 

Cieľ programu PVŠ  Stručne uviesť c    Praktická výučba konštrukcie mobilných 

energetických prostriedkov s popisom 

jednotlivých technických skupín. Riešenie 

servisnej logistiky v prevádzkových 

podmienkach výrobného podniku. Naplánované 

ciele boli splnené, výučba bola realizovaná 

v plánovanom rozsahu. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Prevádzka dopravných a manipulačných strojov 

Prevádzka dopravných strojov a zariadení 

Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia D - denná 

Stupeň štúdia 2., 3. 

Počet študentov v programe PVŠ 40 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Stanovený cieľ bol splnený, študenti boli na 

teoretických a praktických cvičeniach 

oboznámení s konštrukciou mobilných 

energetických prostriedkov s vysvetlením 

funkcie vybraných technických skupín. 

Poznámka Je potrebné navýšiť rozsah praktickej výučby 

s možnosťou prezentácií strojov z VPP na 

Technickej fakulte podľa požiadaviek 

vyučujúceho. 

Vyhodnotenie spracoval: Ing. Juraj Tulík, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  Vz–TF-10 

Gestor programu PVŠ Ing. Juraj Jablonický, PhD. 

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

Názov programu PVŠ Hodnotenie stavu mobilných prostriedkov 

Cieľ programu PVŠ  Stručne uviesť cieľ    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. 

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 20 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Pri praktickej výučbe boli realizované merania 

a diagnostika riadiacich jednotiek motorových 

vozidiel. Zároveň prebehlo hodnotenie 

technického stavu vybraných elektronických 

skupín na motorových vozidlách s praktickou 

výučbou odstránenia simulovaných porúch. 

Poznámka Pridelené finančné prostriedky nezodpovedajú 

plánovanému rozsahu výučby a praktických 

cvičení, zároveň by bolo vhodné realizovať 

zapožičanie poľnohospodárskej techniky 

(moderný traktor, manipulátor). 

Vyhodnotenie spracoval: Doc. Ing. Juraj Jablonicky, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  Vz–TF-11 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. 

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

Názov programu PVŠ Vzorkovnica mobilných energetických 

prostriedkov 

Cieľ programu PVŠ  Stručne uviesť cieľ, Sledovanie kvalitatívnych ukazovateľov olejových 

náplní traktorov, sledovanie opotrebenia 

prevodovo-hydraulických systémov traktorov. 

Meranie prevádzkových parametrov traktorov. 

Meranie rozmerov traktorov za účelom určenia 

ťažiska. Cieľ programu a praktické naplnenie 

rozsahu plánovanej výučby a rozsahu 

prevádzkových meraní bol splnený. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Prevádzka dopravných a manipulačných strojov, 

Prevádzka dopravných strojov a zariadení,  

Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia D – denná 

Stupeň štúdia 1.,2.,3. 

Počet študentov v programe PVŠ 30 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Bolo vykonané v rámci riešenia bakalárskych, 

diplomových a jednej dizertačnej práce 

sledovanie kvalitatívnych ukazovateľov 

olejových náplní poľnohospodárskych traktorov, 

meranie prevádzkových parametrov traktorov na 

traktore TF. 

Poznámka Plánované finančné prostriedky nezodpovedajú 

prideleným prostriedkom, pričom upravenie 

plánu vzorkovnice podľa pridelených 

prostriedkov už nie je možné. 

Vyhodnotenie spracoval: Doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-12 

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

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica presného poľnohospodárstva 

Cieľ programu PVŠ  St 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, PKB, PTI, PKI, SBT, PSZ 

Forma štúdia DŠ; EXT 

Stupeň štúdia 1, 2, 3 

Počet študentov v programe PVŠ 60 

Počet hodín PVŠ, h/študent 4 h/ študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Program Vzorkovnice bol splnený formou 

praktických terénnych cvičení z predmetu Presné 

poľnohospodárstvo. Vzorkovnica súčasne slúži 

ako báza pre experimentálne merania 

bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.   

Poznámka Vzhľadom na veľmi znížené finančné krytie 

plánovaných požiadaviek, boli v roku 2016 

zabezpečené len najnutnejšie prevádzkové 

požiadavky, bez možnosti investovania do 

rozvoja infraštruktúry vzorkovnice. 

V roku 2017 prechádza systém automatického 

riadenia strojov (John Deere) na novú platformu, 

ktorú, vzhľadom na potrebu zabezpečenia 

kontinuity, bude treba vyfinancovať.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-13 

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

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica závlahových technológií 

Cieľ programu PVŠ  Štúdium konštrukcií, technológií a kvality práce 

závlahových zariadení, využívanie závlahových 

systémov. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

PTB, PKB, PTI - TF, KII - FZKI 

Forma štúdia D - denné 

Stupeň štúdia 1.,2. 

Počet študentov v programe PVŠ 54 

Počet hodín PVŠ, h/študent h/študent 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ U danej vzorkovnici sa študenti oboznámili hlavným 

a podrobným závlahovým zariadením, ktoré sa 

v podniku používajú. Rozšírili svoje skúsenosti v prvom 

rade o čerpacej stanici, zdroja vody a rozvodu vody až 

po hydranty. Na druhej strane sa študenti zamerali  na 

problematiku zavlažovania pri zavlažovaní závlahovým 

detailom ako sú pásové zavlažovače, širokozáberové 

zavlažovače a postrekovače. Prakticky využívali 

existujúcu bázu závlahových zariadení v  rastlinnej 

výrobe ktorá pozostáva z niekoľkých pásových 

zavlažovačov, pivotrových širokozáberových 

zavlažovačov a jedného lineárneho zavlažovača  

umiestnených či už v Kolíňanoch alebo v Oponiciach. 

Vzorkovnica bola využívaná pre praktickú prípravu aj 

bakalárskych a diplomových prác. Počas prevádzkovej 

praxe študenti zabezpečovali pomocné práce pre 

obsluhu závlahovej techniky, meraní kvality práce 

závlahovej techniky zrážkomernými nádobami 

a odmernými valcami..  Na vybudovanej vzorkovnici sa 

študenti oboznámili s konštrukciou závlahových 

zariadení a jednotlivými distribútormi vody 

(postrekovačmi a rozstrekovačmi). Študenti mohli 

pozorovať výstrekové lúče rôznych distribútorov na 

novej a repasovanej technike a posúdiť ich vplyv na 

kvalitu práce. Závlahové zariadenia použili pri závlahe 

kukurice na osivo, repky a tekvice. V rámci vzorkovnice 

sa podarilo zabezpečiť monitorovacie zariadenie 

AQUATRAC pre zavlažovanie, ktoré sníma vlhkosti 

pôdy ovzdušia a zrážky.  

Poznámka V ďalšom období sa odporúča prehĺbiť vedomosti 

študentov ohľadom závlahových zariadení – hlavných 

a podrobných, prehĺbiť ich vedomosti z hľadiska 

spúšťania závlah a technických predpokladov riadenia 

techniky. V ďalšom sa zabezpečí uvedenie získaného 



monitorovacieho zariadenia AQUATRACdo činnosti, 

pre ktoré bude potrebné ešte získať senzor zrážok. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  Vz-TF-14 

Gestor programu PVŠ Ing. Miroslav Macák, PhD. 

Pracovisko (katedra) Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov programu PVŠ Vzorkovnica záhradníckej, vinohradníckej 

mechanizácie a techniky na parkové úpravy 

Cieľ programu PVŠ  Prevádzať kontaktnú výučbu predmetov 

vybraných študijných programov so zameraním 

sa na praktickú realizáciu záverečných prác 

študentov všetkých 3 stupňoch štúdia.  

Vytvorená prístrojová databáza bude mať za cieľ 

podporiť vykonávanie praktickej výučby a 

výskumných meraní v rámci riešených a 

pripravovaných projektov v spolupráci s VPP, s 

cieľom podporiť efektívnosť rastlinnej výroby. 

Študijný program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

TF: Poľnohospodárska technika, 

Poľnohospodárska technika a komerčné činnosti,  

FAPZ: Produkcia potravinových zdrojov, 

Všeobecné poľnohospodárstvo 

Forma štúdia D - denné, E - externé 

Stupeň štúdia l.,2.,3. 

Počet študentov v programe PVŠ 80 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Technické vybavenie, ktoré bolo v rámci 

vzorkovnice zabezpečené, zvýšilo možnosti 

vykonávania poľných experimentov záverečných 

prác na všetkých stupňoch štúdia vyššie 

uvedených študijných programoch.  

Počas uplynulého obdobia, bolo v rámci 

predmetnej vzorkovnice riešených 6 záverečných 

prác na bakalárskom a inžinierskom stupni 

štúdia. Bola vykonaná praktická výučba  80 

študentov v rámci predmetov: Stroje pre 

rastlinnú výrobu 1 a 2,  Mechanizácie vinárstva, 

Mechanizácie poľnohospodárskej výroby, 

Mechanizácia parkových úprav. Boli vykonané 2 

exkurzie v PD Dvory nad Žitvavou spojené 

s praktickou ukážkou poľnohospodárskej 

techniky, tak isto praktické ukážky 

vinohradníckej mechanizácie na VPP Oponice. 

Z hľadiska konkrétnych efektov boli finančné 

prostriedky použité v rámci drobného nákupu na 

realizáciu praktických ukážok 

poloautomatizovaného odberu pôdnych vzoriek 

v poľných pokusných meraniach a realizáciu 

experimentov záverečných prác. 

 

Poznámka Z hľadiska budúceho obdobia odporúčame 



rozšíriť uvedenú vzorkovnicu aj pre výučbu 

ďalšieho študijného predmetu Technika 

v agrokomplexe v rámci programov „Ekonomika 

a manažment agrosektoru“ a „Manažment 

podniku“. Vzhľadom na pridelenie menšieho 

rozsahu finančných prostriedkov oproti 

pôvodnému plánu, nebolo možné realizovať 

PVŠ danej vzorkovnice v plánovanom rozsahu. 

Vyhodnotenie spracoval: Ing. Miroslav Macák, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie programu PVŠ 

 

Rok 2016 

Identifikácia programu PVŠ  TF- Vz-21 

Gestor programu PVŠ doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD 

Pracovisko (katedra) Katedra kvality a strojárskych technológií  

Technická fakulta 

Názov programu PVŠ Kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách 

Cieľ programu PVŠ  Stručne uviesť c   Cieľom programu bolo  Príprava vzoriek na 

praktickú výučbu na VPP trieskovým obrábaním 

kovov praktické riešenie problému chvenia častí 

obrábacích strojov a rezných nástrojov pri 

použití kovových i nekovových materiálov. 

Následné meranie drsnosti obrobeného povrchu 

a rozmerovej presnosti pri zmene rezných 

podmienok. Namerané výsledky porovnať 

a vyhodnotiť. Definovať vhodné rezné 

parametre, spôsoby uchytenia obrobkov 

a rezných nástrojov  za účelom predlženia 

životnosti nástroja a tým zníženia 

prevádzkových nákladov. 

Štud. program, v ktorom sa PVŠ 

využíva 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách 

Forma štúdia Denná,  Externá 

Stupeň štúdia 1. Bc a 2. Ing. 

Počet študentov v programe PVŠ 6 

Počet hodín PVŠ, h/študent 2/65 

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ Na riešenie záverečných prác sme využili 

meracie prvky na meranie vibrácií častí strojov 

pre prevádzkové skúšky,  obrábané materiály, 

spotrebný materiál pre laboratórne merania 

(rezanie, brúsenie, leštenie). 

Vykonali sme prípravu vzoriek s kovových 

i nekovových materiálov pre laboratórne 

merania, ďalej sme pripravili rezné nástroje 

k obrábaniu materiálov a výsledky meraní budú 

definované pre praktické využitie. Výsledky 

meraní budú uvedené v bakalárskej a diplomovej 

práci spomenutých študentov. 

Cieľ programu bol splnený. 

 

Poznámka Peňažné prostriedky boli vyčerpané. Na ďalšie 

obdobie bol navrhnutý program s takýmto istým 



 

zámerom.  

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


