
Katedra kvality a strojárskych technológií 

Department of Quality and Engineering Technologies 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Technická fakulta 

Vedúci katedry:  Žarnovský Jozef, doc. Ing. PhD. 

 Zástupca katedry: Mikuš Rastislav, Ing. PhD. 

    Tajomník katedry: Kotus Martin, Ing. PhD. 



 Počet zamestnancov na katedre 

15 pedagógov 

 9 doktorandov 

 6 technických zamestnancov 

 Zameranie predmetov na katedre 

Manažment a kvalita produkcie 

Materiálovotechnologické zameranie 

Spoľahlivosť strojov a zariadení  



 Zameranie výskumu na katedre – nosné témy 

na zvýšenie kvality funkčných povrchov súčiastok 

na modelovanie tribologických interakcií poľnohospodárskych nástrojov      

s pôdou 

na stabilizáciu optimálnych technických a ekologických parametrov strojov  

a zariadení 

na zavádzanie systému manažérstva kvality do výrobných organizácií 

na riešenie materiálovej a technologickej stránky tvorby povrchových vrstiev 

na hybridné modelovanie interakčných procesov prebiehajúcich na 

funkčných povrchoch pri ich exploatácii z hľadiska intenzity degradačných 

procesov 



Operačný program VZDELÁVANIE 

Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na 

aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti  
 

 

 

 

  

Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre 

 

 

 

 

 

 

  

ITMS 26110230020 

Spoluriešitelia za katedru - Hrubec Jozef, prof. Ing. CSc. 

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

                     Mikuš Rastislav, Ing. PhD. 

                     Drlička Róbert, Ing. PhD. 

                     Žarnovský Jozef, doc. Ing. PhD. 

8/2010 – 4/2013 

 ITMS 261102230057 

Spoluriešitelia za katedru - Hrubec Jozef, prof. Ing. CSc.  

       Mikuš Rastislav, Ing. PhD.  

 1/2012 – 12/2013 

 Ukončené projekty – bežiace  plnenie 



Optimalizácia kvalitatívnych parametrov procesov tvorby povrchových vrstiev 

so zameraním na bezpečnosť a environmentálnu prijateľnosť 

 Vedúci projektu: Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.,  1/0358/14  

Zvyšovanie kvality a odolnosti oteruvzdorných vrstiev pôdospracujúcich 

strojov 

 Vedúci projektu: Kotus Martin, doc.Ing., PhD. 1/0839/14  

 VEGA – schválené, nefinancované  

 Podané projekty – so začiatkom riešenia v roku 2014 

 KEGA – schválený, financovaný 

Integrácia inovačných trendov v obrábaní kovov, metrológii a manažérstve 

kvality do univerzitného štúdia 

 035SPU-4/2014 Vedúci projektu: Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.,  

 3860,0 € 



 Podané projekty – so začiatkom riešenia v roku 2015 

 VEGA 

Tvorba oteruvzdorných vrstiev pretavovaním elektrickým oblúkom 

 

 
Vedúci projektu: Kováč Ivan, Ing. PhD. 1/0645/15 

Optimalizácia kvalitatívnych parametrov procesov tvorby 

povrchových vrstiev so zameraním na bezpečnosť a environmentálnu 

prijateľnosť. 

 

 
Vedúci projektu: Kročko Vladimír , Dr.h.c. prof. Ing. CSc. 1/0358/14 

 KEGA 

Inovácia laboratórií pre potreby študijného programu Kvalita a bezpečnosť vo 

výrobných technológiách  

 

 
Vedúci projektu: Žarnovský Jozef, doc. Ing. PhD. 036SPU-4/2015 



Názov projektu:  
Skúmanie schopnosti zvárania zliatin ľahkých neželezných kovov, 

zváraných elektrickým oblúkom a trecím zváraním s premiešaním.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoluriešiteľ za TF: Ing. Ivan Kováč, PhD.  

 APVV 

 Podané projekty – so začiatkom riešenia v roku 2015 

Nositeľom projektu je  
 

  - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

  -  Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR  

  - Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska   

     univerzita v Nitre   
 



Najvýznamnejší domáci partneri pri riešení výskumu 

 Prvá zváračská, a.s. Bratislava 

 VÚZ - Priemyselný inštitút ,a.s. Bratislava 

 SES, a.s. Tlmače 

 Slovcem, s.r.o. Malacky 

 VPP Kolíňany 

 SPP Bratislava 

 MOTO JAS, s. r. o. Nitra  

 Europalt, s. r. o. Levice  

 Nitrametal, s. r. o. Nitra  

Sandvik Coromant, s. r. o. Vráble 

 AIR LIQUDE WELDING CENTRAL EUROPE s r.o. Nitra 

 Slovintegra Energy, s.r.o. Levice 

 Bibus SK s.r.o., Nitra 

 FAURECIA Slovakia, s.r.o. JIT Plant Lozorno 

 Pankl Automotive Slovakia s.r.o., Topoľčany 

 Visteon Interiors Slovakia, s.r.o. Nitra 



Doktorandi 

Doktorand  Riešiteľská organizácia  

Adamik Michal, Ing.  TOS Hulín, a.s., ČR 

Álló Štefan, Ing.  TESGAL s.r.o. Vráble 

Bekényi Rastislav, Ing. 

Ferancová Martina,  Ing.  MIBA STEELTEC s.r.o. Vráble 

Fӧldešiová Daniela, Ing.  RIBE SLOVAKIA k. s. Nitra 

Gašparovič Dominik, Ing. Eustream, a.s. Nitra 

Holota Tomáš, Ing.  MIBA STEELTEC s.r.o. Vráble 

Krchnák Peter, Ing.  PANKL AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. 

Topoľčany 

Šoška Radovan Ing.  TRANSMISIE  ENIGIEERING a.s. Martin 



Spolupráci s VPP Kolíňany - VZORKOVNICE  

Názov programu: Vzorkovnica diagnostickej stanice zdrojových sústav strojov a 

    zariadení 
 

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

 Cieľ programu: Praktická ukážka činnosti servisnej diagnostiky zdrojových 

  sústav strojov a zariadení, používaných v mobilnej technike 

Názov programu: Vzorkovnica diagnostiky emisií výfukových plynov  
 

Gestor programu: Ing. Zoltán Záležák, PhD.   
    

Cieľ programu: Možnosť diagnostikovania, merania a vyhodnocovania 

technického stavu benzínových spaľovacích motorov z hľadiska produkcie 

emisií.  

2014 

 1000,0 € 

Názov programu: Vzorkovnica meracích zariadení na meranie ostrí strojov  
 

Gestor programu: Ing. Róbert Drlička, PhD.   
    

Cieľ programu: Nadobudnutie praktických zručností a skúseností z merania 

a hodnotenia všeobecných 3D tvarov (napr. kvality rezných klinov pracovných 

častí strojov - lemešov, radličiek, nožov; tvarov plodín, zvierat, objektov). 

 1200,0 € 

 800,0 € 



Spolupráci s VPP Kolíňany - DVVČ  2014 

Názov programu: Prevádzkové skúšky pôduspracujúcich nástrojov upravených 

    naváraním 
 

Gestor programu: Ing. Rastislav Mikuš, PhD.  

     (Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.) 
   

Cieľ programu: Overenie rôznych materiálových variantov návarov nanášaných 

  na rezné časti pôduspracujúcich nástrojov s cieľom dosiahnuť 

  samoostriaci efekt v konkrétnych pôdnych podmienkach. 

 1000,0 € 

Názov programu: Nasycovanie povrchových vrstiev ocelí dusíkom a bórom 

    v procese horenia elektrického oblúka 
 

Gestor programu: Ing. Ivan Kováč, PhD.  
   

Cieľ programu: Overenie tvorby oteruvzdorných vrstiev pretavovaním povrchov 

              ocelí v prostrediach obohatených o dusík a bór a ich  

              odskúšanie na vybraných  trecích uzloch a u pôduspracujúcich 

              nástrojov. 

 1000,0 € 



Publikačná činnosť katedry – roky 2013 - 2014 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 3 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 2 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 

BCI Skriptá a učebné texty 10 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (... zborníky...) 4 

ACC Kapitoly vo vysokošk. učebniciach vydané v zahran. vydavateľstvách 1 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 9 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 10 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS 

28 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenz. ved. zborníkoch, monografiách 2 

AED Vedecké práce v domácich recenz. vedeckých zborníkoch,  monograf.  36 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných ved. konferenciách 1 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 3 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 11 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 1 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 1 

AFL Postery z domácich konferencií 3 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 

4 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 5 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 

1 

Súčet 136 



Podujatia organizované katedrou 

Medzinárodná vedecká konferencia 

KVALITA  A SPOĽAHLIVOSŤ TECHNICKÝCH SYSTÉMOV 

QUALITY AND RELIABILITY OF TECHNICAL SYSTEMS 

ako sprievodná akcia Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre 

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu a diskusiu 

najnovších poznatkov z výsledkov výskumu a skúseností z praxe 

v  otázkach kvality a spoľahlivosti  technických systémov. 



Kurz:  Systémy manažérstva kvality 

Gestor: Hrubec Jozef, prof . Ing. CSc. 

Počet: 50 frekventantov  

Ďalšie vzdelávanie 

Kurz: Prípravný kurz pre vyšších zváračských odborníkov    

 (titul: IWE, IWT) 

Gestor: Drlička Róbert, Ing., PhD. 

Počet: 9 frekventantov 



Poskytnutie finančného daru 
 

 

 

...za účelom zakúpenia bezdotykového 

infračerveného teplomera  

 2000,0 € 

Rozsah: 250 °C až 2000 °C  



 Prístroje na katedre 

4 osová frézovačka 

FCM16CNC  

Dvojosový sústruh  

DOOSAN Lynx 220 A  

Materiálovotechnologické zameranie 

Laboratórium je určené pre výučby programovania číslicovo riadených 

strojov a progresívnych technológií. Súčasťou je 6 pracovných staníc, 

vybavených simulátormi riadiacich systémov a CAD/CAM systémom 

ProEngineer.  



CITIG 2200 DC – TIG 

zváranie 

Zváranie 

CITOPULS 2- MIG/MAG 

zváranie 

Materiálovotechnologické zameranie 

Prístroje sú určené na zváranie všetkých druhov ocelí, farebných kovov 

(zliatiny hliníka, medi, ...). Zváranie prebieha v inertných a aktívnych 

ochranných atmosférach. 



Materiálovotechnologické zameranie 

Príprava vzoriek 

Pásová píla Pilous T 

80 D 

Rezná píla ABB 

M22AA 090L2 

Príprava vzoriek 

jemným brúsením 

Sledovanie povrchov – makroštruktúra, mikroštruktúra 



Spoľahlivosť strojov a zariadení  

Diagnostika vozidiel 



Spoľahlivosť strojov a zariadení  

Diagnostika vozidiel 

Kompresiometer pre vznetové motory 789-0145 

Kompresiometer pre zážihové motory 339-CT09 



Spoľahlivosť strojov a zariadení  

Vibrodiagnostika 

Endoskopické inšpekcie strojov a zariadení 

Defektoskopia 

Priemyselná diagnostika 



Stanovenie úloh na rok 2015 

  motivovať zamestnancov katedry k podávaniu projektov 

  publikovať v časopisoch uvádzaných v medzinárodných 

     databázach 

  doplniť študijnú literatúru pre chýbajúce predmety 

  rozširovať spoluprácu s ostatnými katedrami TF 

  rozširovať spoluprácu s praxou 



Ď a k u j e m    z a    p o z o r n o  s ť 


