
Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Dopravné stroje a zariadenia 
 

Forma štúdia: denná 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra dopravy a manipulácie 

Meno školiteľa špecialistu: - 

Odborné pracovisko špecialistu - 

Názov/téma dizertačnej práce: Degradácia ekologických nositeľov energie 
využívaných v mobilných energetických 
prostriedkoch 

Názov témy v anglickom jazyku: Degradation of green energy carriers used in mobile 
energy resources 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

Aplikovaný výskum využívania ekologických 
nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej 
a dopravnej technike (projekt MŠVVaŠ SR VEGA č. 
1/0155/18) 

Tézy navrhovanej témy: 
Súčasný stav riešenej problematiky zameraný na teoretický rozbor fyzikálno-chemických vlastností 
prevodovo-hydraulických ekologických kvapalín, návrh metodiky merania ekologických nositeľov 
energie v laboratórnych podmienkach, experimentálne merania v laboratórnych podmienkach 
s porovnaním kvalitatívnych vlastností zvolených typov ekologických nositeľov energie, porovnanie 
a vyhodnotenie prevádzkových a laboratórnych meraní s vybranými typmi ekologických kvapalín, 
vypracovanie odporúčania pre prax. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Súčasťou dlhodobého výskumu na Katedre dopravy a manipulácie je oblasť hydraulických 
mechanizmov a výskum nositeľov energie v poľnohospodárskej a lesníckej technike. Výskum bude 
orientovaný na možnosti použitia nových hydraulických a prevodových kvapalín so zameraním  
na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie, s vyhodnotením ich vplyvu na zmenu 
posudzovaných  parametrov hydraulických sústav a prvkov v poľnohospodárskej a lesníckej 
technike. Z  dôvodu zvyšovania ekonomickej efektívnosti realizovaného výskumu budú uskutočnené 
zrýchlené laboratórne skúšky hydraulických a prevodových systémov poľnohospodárskych 
a lesníckych strojov, zamerané na hodnotenie technických a kvalitatívnych parametrov prvkov 
prenosových sústav a ekologických kvapalín. V rámci uvedenej problematiky bolo riešených viacero 
projektov, ktorých výstupom bol vznik a zavedenie nových metodík do praxe. V uvedenej 
oblasti  boli dosiahnuté významné nielen teoretické výsledky, ale výsledky výskumnej činnosti boli 
realizované v praxi. 

Požiadavky na uchádzačov:  Absolvent predmetov Tekutinové mechanizmy, Mechanizmy 
komunálnej a manipulačnej techniky a Dopravná technika.  Orientácia na problematiku 
hydraulických prenosových sústav a ekologických nositeľov energie s aktívnou znalosťou anglického 
jazyka, vodičský preukaz skupiny B. 

 

 



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Dopravné stroje a zariadenia 
 

Forma štúdia: denná 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra dopravy a manipulácie 

Meno školiteľa špecialistu: - 

Odborné pracovisko špecialistu - 

Názov/téma dizertačnej práce: Faktory ovplyvňujúce brzdnú dráhu motorových 
vozidiel 

Názov témy v anglickom jazyku: Factors affecting the braking distance of vehicles 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

Aplikovaný výskum využívania ekologických 
nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej 
a dopravnej technike (projekt MŠVVaŠ SR VEGA č. 
1/0155/18) 

Tézy navrhovanej témy: súčasný stav riešenej problematiky je zameraný na teoretický rozbor síl 
pôsobiacich na brzdové ústrojenstvo vozidiel, sily pôsobiace na vozidlo pri brzdení, návrh metodiky 
merania brzdného spomalenia vozidiel v závislosti od hmotnosti, teoretický výpočet bude overený 
praktickými meraniami s odporúčaním k tvorbe nových metodík merania brzdného spomalenia,  
porovnanie a vyhodnotenie prevádzkových meraní vo vzťahu k faktorom ovplyvňujúcim brzdnú 
dráhu motorových vozidiel.  

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Súčasťou dlhodobého výskumu na Katedre dopravy a manipulácie je oblasť hydraulických 
mechanizmov a výskum nositeľov energie v poľnohospodárskej a lesníckej technike. Výskum bude 
orientovaný na možnosti použitia nových hydraulických a prevodových kvapalín so zameraním na 
zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie, s vyhodnotením ich vplyvu na zmenu 
posudzovaných  parametrov hydraulických sústav a prvkov v poľnohospodárskej a lesníckej 
technike. Z  dôvodu zvyšovania ekonomickej efektívnosti realizovaného výskumu budú uskutočnené 
zrýchlené laboratórne skúšky hydraulických a prevodových systémov poľnohospodárskych 
a lesníckych strojov, zamerané na hodnotenie technických a kvalitatívnych parametrov prvkov 
prenosových sústav a ekologických kvapalín. V rámci uvedenej problematiky bolo riešených viacero 
projektov, ktorých výstupom bol vznik a zavedenie nových metodík do praxe. V uvedenej 
oblasti  boli dosiahnuté významné nielen teoretické výsledky, ale výsledky výskumnej činnosti boli 
realizované v praxi. 

Požiadavky na uchádzačov: absolvent predmetov Automobilové spaľovacie motory, Mechanizmy 
komunálnej a manipulačnej techniky, Dopravná technika, Legislatíva v cestnej doprave, Konštrukcia 
a prevádzka vozidiel a Vlastnosti motorových vozidiel. Orientácia na problematiku motorové 
vozidlá, brzdové sústavy motorových vozidiel s aktívnou znalosťou anglického jazyka, vodičský 
preukaz skupiny B. 

 
  



 

Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia: denná 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra konštruovania strojov 

Meno školiteľa špecialistu: - 

Odborné pracovisko špecialistu - 

Názov/téma dizertačnej práce: Výskum tribologických charakteristík nových 
vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných 
pre prevodové mechanizmy 

Názov témy v anglickom jazyku: The research of tribological characteristics of the 
new high hard coatings on materials suitable for 
gearings 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

- 

Tézy navrhovanej témy: 
Dizertačná práca bude zameraná na skúmanie tribologických vlastností tenkých povlakov z hľadiska 
ich použitia v klzných uzloch. Cieľom bude analyzovať metódy používané pri vytváraní povlakov a 
vrstiev a vybrať vhodnú metódu pre vytvorenie povlaku zo zvoleného materiálu na vybraný základný 
materiál. Ďalej analyzovať parametre určujúce kvalitu vytvoreného povlaku a vybrať vhodnú 
metódu na experimentálne skúšky a meranie vybraných parametrov.  Na základe experimentov 
vyhodnotiť vybrané parametre a pomocou simulácie zistiť hodnoty parametrov kontaktného 
procesu. Prínosom dizertačnej práce bude zhodnotenie získaných teoretických a experimentálnych 
výsledkov z hľadiska posudzovania vhodnosti jednotlivých povlakov a stanovenia ich vplyvu na 
výsledné vlastnosti klzných uzlov. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadisk: 
Uvedená problematika priamo reaguje na zvýšené používanie tenkých vrstiev nanesených na 
základný materiál za účelom modifikovania trenia a opotrebovania. Prax dnes uznáva, že 
najdôležitejšou časťou mnohých strojných častí, ktoré majú zabezpečovať tribotechnické funkcie je 
práve povrch. Pri používaní povlakov sú požadované funkčné vlastnosti modifikované v presne 
stanovenom mieste a množstve, pričom základný materiál je navrhnutý tak, aby spĺňal pevnostné 
požiadavky a povlak na ňom zabezpečí jeho tribologickú funkciu. Aplikácia povlakov v oblasti klzných 
uložení je preto aktuálnym problémom, ktorý si nielen z vedeckého a ekonomického pohľadu 
vyžaduje značnú pozornosť. 

Požiadavky na uchádzačov:  

- anglický jazyk 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Študijný odbor:  Strojárstvo 

Študijný program: dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia: externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra dopravy a manipulácie 

Meno školiteľa špecialistu:   

Odborné pracovisko špecialistu   

Názov témy doktorandskej práce: Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti 

hydraulických okruhov manipulačných vozidiel 

Názov témy v anglickom jazyku: Assessment of operational reliability of hydraulic 

circuits for handling vehicles 

Aktuálne riešené výskumné projekty školiteľa: 1/0155/18 Aplikovaný výskum využívania 

ekologických nositeľov energie v 

poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej 

technike 

Tézy riešenia problematiky:             

- súčasný stav riešenej problematiky zameraný na teoretický rozbor činnosti hydraulických 

náplní manipulačných zariadení, 

- návrh metodiky hodnotenia prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických obvodov 

manipulačných vozidiel, 

- prevádzková skúška činnosti hydraulických obvodov manipulačných vozidiel, 

- experimentálne merania činnosti hydraulických obvodov manipulačných vozidiel, 

- porovnania zistených skutočností zo zisteniami zahraničných renomovaných odborníkov, 

- vypracovanie a odporúčanie pre prax. 

Zdôvodnenie potreby riešenia z vedeckého a spoločenského hľadiska:  

V rámci dlhodobého zamerania výskumu na Katedre dopravy a manipulácie je oblasť aplikácie 

alternatívnych náplní do hydraulických obvodov, predovšetkým na ekologickom základe. Uvedená 

problematika sa dostáva do celospoločenského povedomia, predovšetkým z pohľadu ochrany 

životného prostredia. Predložená dizertačná práca bude nasledovať po dlhodobých laboratórnych 

skúškach ekologických kvapalín, ktoré boli uskutočnené v laboratóriách Katedry dopravy 

a manipulácie. Uvedená práca má preukázať opodstatnenosť zistených údajov a možnosti aplikácie 

ekologických kvapalín v reálnych prevádzkových podmienkach. V rámci danej problematiky je 

zameraný aj projekt v rámci ktorého bude riešená predložená dizertačná práca. Výsledky dizertačnej 

práce môžu preukázať opodstatnenosť používanie ekologických kvapalín v prevádzkových 

podmienkach hydraulických okruhov manipulačných vozidiel. 

Požiadavky na uchádzačov: 

 

 



Študijný odbor:  Strojárstvo 

Študijný program: dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia: externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra dopravy a manipulácie 

Meno školiteľa špecialistu:   

Odborné pracovisko špecialistu   

Názov témy doktorandskej práce: Degradačné proces ekologických kvapalín 

aplikovaných v prevodovo-hydraulických 

obvodoch manipulačnej techniky 

Názov témy v anglickom jazyku: Degradation procss of ecological liqiuds applied in 

gear-hydraulic circuits of handling equipment 

Aktuálne riešené výskumné projekty školiteľa: 1/0155/18 Aplikovaný výskum využívania 

ekologických nositeľov energie v 

poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej 

technike 

Tézy riešenia problematiky:             

- súčasný stav riešenej problematiky zameraný na teoretický rozbor činnosti hydraulických 

náplní manipulačných zariadení, možnosti aplikácie ekologických kvapalín a ich vplyv na 

činnosť prevodovo-hydraulických obvodov 

- návrh metodiky na vypracovanie dizertačnej práce., 

- laboratórna a prevádzková skúška ekologických kvapalín, 

- porovnania zistených skutočností zo zisteniami zahraničných renomovaných odborníkov, 

- vypracovanie a odporúčanie pre prax. 

Zdôvodnenie potreby riešenia z vedeckého a spoločenského hľadiska:  

Proces zavádzania ekologických postupov a činností sa v súčasnosti dotýka všetkých oblastí 

hospodárstva. Jednou časť je aj možnosť aplikácie ekologických kvapalín v prevodovo-hydraulických 

obvodoch mobilných zariadení. Dizertačná práca sa zaoberá degradačnými procesmi ekologických 

náplní, ich vplyvu na gumové časti (tesnenia, hadice) a samotného starnutia kvapaliny. Danou 

problematikou sa dlhodobo zaoberá Katedra dopravy a manipulácie a zároveň je na katedre v danej 

problematike riešený aj projekt VEGA. Samotné nahradenie štandardných minerálnych kvapalín 

ekologickými alternatívami, môže viesť znižovaniu vplyvu prevádzky mobilných energetických 

zariadení na životné prostredie. A viesť k ekologizácia činností v rámci poľnohospodárstva resp. 

lesníctva. 

Požiadavky na uchádzačov:  

  



Študijný odbor:   

Študijný program: dopravné stroje a zariadenia 

Forma štúdia: externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra dopravy a manipulácie 

Meno školiteľa špecialistu:   

Odborné pracovisko špecialistu   

Názov témy doktorandskej práce: Vykonávanie emisných kontrol  pre vozidlá so 

vznetovým motorom 

Názov témy v anglickom jazyku: Carrying out emissions inspections of diesel 

vehicles 

Aktuálne riešené výskumné projekty školiteľa: 1/0155/18 Aplikovaný výskum využívania 

ekologických nositeľov energie v 

poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej 

technike 

Tézy riešenia problematiky:             

- analýza súčasného stavu riešenej problematiky zameraný na problematiku vykonávania 

emisných kontrol vznetovým motorov, 

- návrh možnosti zmien vo vykonávaní emisných kontrol vozidiel so vznetovými motormi, 

- návrh metodiky na vypracovanie dizertačnej práce, 

- porovnania zistených skutočností zo zisteniami zahraničných renomovaných odborníkov, 

- vypracovanie a odporúčanie pre prax.  

Zdôvodnenie potreby riešenia z vedeckého a spoločenského hľadiska:  

Technický stav motorových vozidiel so vznetovými spaľovacími motormi výrazným spôsobom 

ovplyvňuje ich prevádzku, predovšetkým z dvoch podhľadov. Prvý pohľad je bezpečnosť ich 

prevádzky z pohľadu posádky vozidla a ich spôsobilosť na prevádzku a druhý pohľad je z pohľadu 

ekológie  a celkovej životnosti vozidiel. V súčasnej dobe je výrazný tlak zo strany spoločnosti na 

ekologickú prevádzku vozidiel. Do prvej línie sa dostali vozidlá so vznetovými motormi, ktoré sa stali 

hlavným terčom v boji štátnych a európskych orgánov pre zlepšenie životného prostredia. 

V predloženej práce bude uskutočnená analýza súčasného stavu emisných kontrol vozidiel so 

vznetovými spaľovacími motormi, uskutočnená s pohľadu ich ekologickej záťaže na životné 

prostredie. Zároveň bude uskutočnený návrh metodiky na zjednodušenie postupu pri vykonávaní 

emisných kontrol.  

Požiadavky na uchádzačov:   

 


