
Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Forma štúdia: denná/externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Meno školiteľa špecialistu:  

Odborné pracovisko špecialistu  

Téma dizertačnej práce: Výskum teramechaniky poľnohospodárskych strojov 
s minimalizáciou negatívneho pôsobenia na 
poľnohospodársku pôdu 

Téma dizertačnej práce v anglickom 
jazyku: 

Research of terramechanics of agricultural machines with 
minimizing negative effects on the soil 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

VEGA 1/0102/21  Reducing chemical loads and degradation 
of agricultural and forestry soils by selecting appropriate agri-
technology with regard to climate change. 
KEGA 016SPU-4/2021 Implementation of modern 
educational approaches and tools to enhance creativity and 
practical skills of graduates with special focus on agricultural 
and forestry science using. 
Visegrad 22020162 Training of farmers V4 in techniques for 
environmental protection and soil water management. 
OP 313011W580 Scientific support of climate change 
adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. 

Tézy navrhovanej témy: 
• Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti utláčania 

pôdy a vplyvu konštrukčných parametrov poľnohospodárskej techniky na pôdny environment a na 
vlastnosti pôdy. Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť analýzu literárnych 
poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu: 

• súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti utláčania pôdy, 

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

• vybraných vlastností pôdy, ktoré definujú degradačné vlastnosti pôdy, 

• vplyvu typu podvozku na zhutnenie pôdy, 

• vplyvu používania rôznych distribútorov na zhutnenie pôdy, 

• eliminovania degradačných procesov pôsobenia poľnohospodárskej techniky na pôdny environment, 

• hodnotenia vlastností pôdy resp. technológií obrábania pôdy vo vzťahu k produkcii emisií NOx, CO2. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Význam zachovania prirodzených vlastností pôdy neustále narastá. Upravuje to aj legislatíva § 220 z roku 
2002 ktorý hovorí o ochrane pôdy ako takej. Aktuálna je otázka erózie pôdy v podmienkach SR kde sú v 
našich podmienkach ohrozené pôdy cca do 30 %. Ďalší významný faktor ktorý vplýva na kompakciu pôdy 
je zhutňovanie pôdy ťažkou technikou. Výkonnosť techniky z roka na rok narastá a býva to spojené so 
zvyšovaním hmotnosti stroja, špecifický prípad je konvenčná technológia, kde zhutnenie býva v závislosti 
od vlhkostných podmienok enormné  a je problém nájsť vhodnú techniku pre radikálne kroky pre 
zlepšovanie štruktúry pôdy. Voľba vhodného podvozku, organizovaný pohyb techniky po poli a voľba 
vhodnej technológie obrábania pôdy bývajú pre prax často zložitý problém. Riešenie tejto problematiky 
preto považujem za vysoko aktuálne. V priebehu riešenia práce bude časť meraní uskutočnená na 
pôdnom kanáli a výsledky budú verifikované v teréne za použitia moderných počítačových simulačných 
technológií. 

Požiadavky na uchádzačov:  
 
  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Forma štúdia: denná/externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Meno školiteľa špecialistu:  

Odborné pracovisko špecialistu  

Téma dizertačnej práce: Vybrané technické a agrotechnické opatrenia pri 
prevencii škôd spôsobených zverou  

Téma dizertačnej práce v anglickom 
jazyku: 

Selected technical and agrotechnical operations to 
prevent damage to plants by wild animals 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

VEGA 1/0102/21  Reducing chemical loads and 
degradation of agricultural and forestry soils by selecting 
appropriate agri-technology with regard to climate 
change. 
KEGA 016SPU-4/2021 Implementation of modern 
educational approaches and tools to enhance creativity 
and practical skills of graduates with special focus on 
agricultural and forestry science using. 
Visegrad 22020162 Training of farmers V4 in techniques 
for environmental protection and soil water management. 
OP 313011W580 Scientific support of climate change 
adaptation in agriculture and mitigation of soil 
degradation. 

Tézy navrhovanej témy: 
Cieľom riešenia doktorandskej práce je výskum zameraný na udržateľné hospodárenie vedúce k 
podpore biodiverzity a k vyvinutiu a overeniu funkčnosti vybraných technických a agrotechnických 
opatrení zameraných na prevenciu proti poškodeniu plodín zverou. 
Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť analýzu literárnych poznatkov  a venovať 
sa štúdiu a výskumu: 
• agrotechniky - spôsobu obhospodarovania ekologicky zameranej kompenzačnej  
plochy (odvádzacie políčko) s použitím špeciálnej krmovinárskej zmesky a nového  
agroenvironmentálneho opatrenia, 
• metodiky pre uplatnenie techniky - funkčného využitia termovízie pre identifikáciu  
zveri pre jej následné vypudenie za účelom predchádzania škodám na zveri so  
zameraním na zber krmovín. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Uplatnenie poľnohospodárskej mechanizácie (mobilných energetických prostriedkov) a chemizácie 
(predovšetkým aplikácia pesticídov), ktorá je vo zvýšenej miere využívaná pri intenzívnom 
poľnohospodárstve, je zamerané predovšetkým na dosahovanie ziskovosti bez ohľadu na súvisiace 
externality, ďalší z environmentálných aspektov je vplyv poľnohospodárskej techniky  na 
zhutňovanie pôdneho podložia, na malej retenčnej schopnosti pôdy, rušenie krajinotvorných prvkov 
(aj v dnešnej dobe) a tiež nezanedbateľných škodách ktorú spôsobuje zver a škody na zveri, ktorú 
spôsobuje poľnohospodárska technika. 

Požiadavky na uchádzačov:  

 
  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Forma štúdia: denná 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Meno školiteľa špecialistu: - 

Odborné pracovisko špecialistu - 

Téma dizertačnej práce: Riadenie závlahového režimu plodín modernými 
technológiami s ohľadom na pôdny environment 

Téma dizertačnej práce v anglickom 
jazyku: 

The management of crop irrigation mode by the 
modern technologies with regards on the soil 
environment 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

VEGA 1/0155/18 Aplikovaný výskum využívania 
ekologických nositeľov energie v  poľnohospodárskej, 
lesníckej a dopravnej technike. 
Uranos 313011W580. 
Smartfarm ITMS 313011W112 

Tézy navrhovanej témy: 
Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti 
riadenia závlahového režimu a vplyvu konštrukčných parametrov závlahovej techniky na pôdny 
environment pri aplikácii závlahy. Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť analýzu 
literárnych poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu: 
• súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti zavlažovania, 
• rôznych možností aplikácie závlahy postrekom na vybranú lokalitu, 
• vybraných vlastností pôdy, ktoré definujú degradačné vlastnosti pôdy, 
• vplyvu zavlažovača na zhutnenie pôdy v stopách kolies, 
• vplyvu používania rôznych distribútorov na zhutnenie pôdy, 
• eliminovania degradačných procesov pôsobenia závlahovej techniky na pôdny environment, 
• hodnotenia vlastností pôdy vo vzťahu k produkcii emisií NOx, CO2,  
• ekonomické zhodnotenie zrealizovaného systému zavlažovania. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 
V súčasnosti sa čím ďalej tým viac zaoberá ľudstvo fenoménom globálneho otepľovania, súvisia s 
ním aj zmeny klimatických podmienok v poslednom období, a tvorba skleníkových plynov, prívalové 
dažde v niektorých oblastiach resp. na druhej strane dlhodobo trvajúce suchá. Problematika 
zavlažovania teda napreduje a čím ďalej tým viac si bude vyžadovať zariadenie, ktoré budú šetrné 
ku obzvlášť vzácnemu zdroju – vody, a na strane druhej to bude musieť byť technika, ktorá bude 
chrániť a eliminovať degradačné procesy pôsobenia závlahovej techniky na pôdny environment. Pri 
zavádzaní závlahových systémov a riadení závlahového režimu sú dôležité vstupné podmienky 
medzi ktoré zaraďujeme technické a prevádzkové parametre armatúry a distribútorov závlahovej 
vody (napr. vstupný tlak, dĺžka potrubia,  automatizácia prevádzky a časové intervaly závlahy). 
Z hľadiska riadenia závlahového režimu ide po presné načasovanie a stanovenie presne závlahovej 
dávky. Mimoriadne dôležitá je aj kvalita práce súčasnej závlahovej techniky. Postavili sme si za cieľ 
zhodnotiť popri tom aj zhutnené oblasti zameraných lokalít, tvorba pôdnych prísuškov a zmien v 
produkcii NOx a CO2. Na druhej strane je to aj znižovanie produkcie skleníkových plynov. 

Požiadavky na uchádzačov: 

 

  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: 
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej 
výroby 

Forma štúdia: denná/externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: prof. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Meno školiteľa špecialistu:  

Odborné pracovisko špecialistu  

Názov/téma dizertačnej práce: 
Kvalita pracovného prostredia ako rizikový faktor 
v poľnohospodárstve 

Názov témy v anglickom jazyku: 
Quality of working environment as a risk factor in 
agriculture 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

Sustainable smart farming systems taking into 
account the future challenges 313011W112, 
cofinanced by the European Regional Development 
Fund 

Tézy navrhovanej témy: 

1. Manažérstvo rizík zamerané na rizikové faktory pracovného prostredia v rámci systému „človek – stroj 
– pracovné prostredie“. 

2. Zhodnotenie dodržiavania zákonných predpisov pri určených pracovných činnostiach. 

3. Posúdenie vybraných rizikových faktorov kvality pracovného prostredia. 

4. Návrh technických opatrení znižujúcich riziká poškodenia zdravia na akceptovateľnú úroveň. 

5. Zdôvodnenie nutnosti komplexného riešenia manažérstva rizík (zvýšenie bezpečnosti pri pracovných 
činnostiach, vylúčenie dodatočne vyvolaných  nákladov). 

Vedecké zhodnotenie rizika z oblasti kvality pracovného prostredia pri práci v poľnohospodárstve bude 
prínosom pre identifikáciu a poukazovanie na efektívne možnosti znižovania škodlivých faktorov práce, 
zvyšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a potláčanie výskytu morbidity a predčasnej mortality 
zamestnancov v poľnohospodárstve. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Keď sa diskutuje o bezpečnosti a ochrane zdravia, väčšinou prevláda bezpečnosť, no zdravotné riziká sa 
často zanedbávajú. Všeobecne je to z toho dôvodu, že nedostatočné bezpečnostné opatrenia môžu viesť 
k úrazom, ktoré spôsobia bezprostredné zranenie alebo stratu života, zatiaľ čo zdravotné problémy sa 
zvyčajne zhoršujú postupne a nemusia byť zrejmé v skorej fáze. Zdravotné problémy vyplývajúce z 
pracovnej činnosti by mali byť uznané ako pomalé úrazy, ktoré majú často rovnako závažné alebo niekedy 
aj závažnejšie dôsledky ako mnohé bežné úrazy. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
a Európska rada pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci konštatuje, že až o 38,4 % výskytu chorôb z 
povolania pohybového aparátu vzniká aj v dôsledku expozície škodlivými vibráciami z ich celotelových 
patologických účinkov a až 14,3 % chorôb z povolania predstavujú choroby dýchacieho systému 
spôsobené expozíciou koncentrácie pevného aerosólu a 12,8 % predstavujú choroby zmyslových orgánov 
spôsobené hlukom. Preto práca bude zameraná na komplexné posúdenie pracovného prostredia v 
poľnohospodárskej praxi a bude hodnotiť konkrétne technológie  používané na pracovisku a vplyv tejto 
technológie na možnosť (poškodenia zdravia) vzniku choroby z povolania. Je dôležité, aby sme so 
zavádzaním moderných trendov do poľnohospodárskej praxe zohľadňovali aj aktuálne nebezpečenstvá 
a z nich vyplývajúce riziká pre pracovníkov. 

Požiadavky na uchádzačov:  
- Jazyková zdatnosť a záujem o rozbor a riešenie uvedenej problematiky vo vyspelých krajinách 
- Vzťah k simulačným a výpočtovým softvérom v oblasti bezpečnosti práce 
- Záujem o zahraničnú spoluprácu, technická kreativita, vzťah k meracím a diagnostickým prácam 

  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Forma štúdia: denná 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Miroslav Macák, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: KSVB TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. 

Odborné pracovisko špecialistu KSVB TF SPU v Nitre 

Téma dizertačnej práce: Variabilná aplikácia ochranných látok v systéme 
presného poľnohospodárstva 

Téma dizertačnej práce v anglickom 
jazyku: 

Variable application of protective substances in 
precision farming 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

URANOS ITMS 313011W580 
SMARTFARM ITMS 313011W112 
GA-SPU 28/2019 

Tézy navrhovanej témy: 

Základnou myšlienkou systému Presného poľnohospodárstva je variabilný prístup na riešenie 
jednotlivých prác. Pomerne dobre je rozpracovaná problematika variabilného doplňovania 
základných živín (N,P,K) a doplnkového hnojenia dusíkom počas vegetačného obdobia. Významným 
problémom je zvládnutie variabilnej aplikácie ochranných látok pri likvidácii nežiadúcej vegetácie na 
pôde bez kultúrneho porastu, no najmä variabilného prístupu a selektívnych zásahov v porastoch 
kultúrnej vegetácie perspektívne s rozpoznávaním rastlinných druhov. 

Riešenie má priamy ekonomický a environmentálny dopad na poľnohospodársku výrobu. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Aplikácia ochranných látok a hnojív je zásadnou ekonomickou položkou v efektívnosti rastlinnej 
výroby, a súčasne významne ovplyvňuje životné prostredie. Je zrejmé, že variabilným prístupom 
možno uvedené dopady znížiť. Riešenia vychádzajú z detekovania záujmových miest s následnou 
priestorovo obmedzenou aplikáciou. Veľkosť a intenzita dosiahnutých efektov je daná metodickým 
prístupom, technickou úrovňou detekčných systémov (snímkovanie zo satelitov ako aj z malých 
výšok, DPZ a proximálne snímanie), použitými algoritmami spracovania dát a konštrukciou 
aplikačných zariadení. Riešením je výskum vplyvu variabilnej aplikácie uvedených látok na výrobný 
proces s naznačením limitov racionálneho nasadenia. 

Požiadavky na uchádzačov:  

Absolvent vysokoškolského štúdia technického smeru so zameraním na poľnohospodársku 
techniku. Uchádzač musí ovládať problematiku a princípy presného poľnohospodárstva, vrátane 
základných agronomických znalostí. Schopnosť získavať a spracovávať dáta z DPZ, a prax v oblasti 
výskumu je vítaná. Jazyková kompetencia (anglický jazyk) je nutná.  

 

  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 
 

Forma štúdia: externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Rudolf Abrahám, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: KDM 

Meno školiteľa špecialistu:  

Odborné pracovisko špecialistu  

Téma dizertačnej práce: Interakcia pôdy a pojazdového ústrojenstva za 
zhoršených klimatických podmienok 

Téma dizertačnej práce v anglickom 
jazyku: 

Interaction of soil and undercarriage under degraded 
climatic conditions 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

VEGA  č. 1/0724/19 

Tézy navrhovanej témy:  

V práci sa budeme venovať sledovaniu zmeny ťahových vlastností kolesa vplyvom rôznej vlhkosti 
pôdy. Ďalej sa budeme venovať vplyvu zmeny hmotnosti hnacej nápravy na výsledné hodnoty 
ťahových síl.  

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Klimatické zmeny  s ohľadom na skracovanie času agrotechnických termínov. 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 

  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Forma štúdia: externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra konštruovania strojov 

Meno školiteľa špecialistu:  

Odborné pracovisko špecialistu  

Téma dizertačnej práce: Pevnostná analýza rámov poľnohospodárskej techniky 

Téma dizertačnej práce v anglickom 
jazyku: 

Strength analysis of agricultural machinery frames  

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

VEGA 1/0102/21  Reducing chemical loads and 
degradation of agricultural and forestry soils by 
selecting appropriate agri-technology with regard to 
climate change, spoluriešiteľ 

Tézy navrhovanej témy: 

- Výber modelového objektu, lokality pre experimentálne merania 
- Harmonizácia s cieľmi projektu VEGA 1/0102/21 
- Návrh cieľov práce a metodiky, výber komponentov meracej techniky, návrh meracieho 

reťazca (tenzometre, zosiňovače signálov, zbernica a pod. ) 
- Návrh teoretickej bázy riešenia a overenie experimentom 
- Návrh opatrení na prevencie vzniku ekologických havárií strojov v dôsledku poškodenia 

rámu. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Navrhovaná téma obsahovo doplňuje schválený projekt VEGA 1/0102/21 z hľadiska zabezpečenia 
ekologickej prevádzky poľnohospodárskej techniky, ochrany zdravia a prevencie pred ekologickými 
haváriami. Výsledky práce budú diseminované súbežne s výsledkami projektu VEGA na vedeckých 
podujatiach. Výsledky práce prispejú k zvýšeniu bezpečnosti práce a k zvýšeniu ekologickej 
bezpečnosti poľnohospodárskeho stroja pri výkone agrotechnickej operácie. 

Požiadavky na uchádzačov:  

Znalosti z pružnosti a pevnosti a z metód meracích techník. 

 

 


