
 

Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej 

výroby 

Forma štúdia: denná 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Meno školiteľa špecialistu: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. 

Odborné pracovisko špecialistu Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Názov/téma dizertačnej práce: Zavádzanie digitálnych technológií v chove dojníc 

Názov témy v anglickom jazyku: Introduction of digital technologies in dairy 

farming 

Aktuálne riešené výskumné projekty 

školiteľa:  

Interreg Europe BIOREGIO 

Tézy navrhovanej témy: 

Cieľom doktorandskej dizertačnej práce bude porovnať nový systém technológie kŕmenia hovädzieho dobytka 

rozšírený o prvky presného poľnohospodárstva s technológiou konvenčnou a to najmä z hľadiska mliekovej 

úžitkovosti, úspory nákladov na krmivá a dopadov na životné prostredie (emisie škodlivých plynov 

v exkrementoch zvierat). Ďalším cieľom práce bude v spolupráce s Výzkumným ústavom živočišné výroby, 

v.v.i. Praha Uhříněves, participovať na zavedení kontinuálneho meracieho systému telesnej teploty zvierat. 

Tento systém bude založený na meraní teploty oka zvierat a to pomocou infračervenej termografie. 

Implementácia takéhoto systému sa predpokladá do miest na kŕmenie, u dojníc do boxu dojacieho robota. 

Včasné rozpoznanie nástupu horúčkovitého ochorenia pomôže významne zvýšiť ekonomiku chovu dojníc, ako 

aj welfare chovaných zvierat.  

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Hlavnou témou spoločného rokovania agroministrov z celého sveta v roku 2019 bola digitalizácia svetového 

poľnohospodárstva a využitie nových inovatívnych technológií v ňom. Digitalizácia je kľúčovým pojmom 4. 

priemyselnej revolúcie a jej rozvoj je veľkou výzvou aj pre slovenské poľnohospodárstvo. Digitálne technológie 

sa dajú využívať veľmi efektívne. Jednou z možností je využitie tzv. presného poľnohospodárstva. Aplikácia 

prvkov presného poľnohospodárstva je možná aj v živočíšnej výrobe. Napríklad technológia kŕmenia patrí 

medzi základný faktor, ktorý ovplyvňuje efektivitu výroby v chove hovädzieho dobytka. Optimalizovať kŕmenie 

si vyžaduje presnosť, t.j. zavedenie presného kŕmenia. Pri jeho zavedení je dôležité sledovať dva základné 

aspekty, a to: kontrola presnosti kŕmnej dávky a kvalita kŕmnej dávky. Digitálna revolúcia sa prejavuje aj 

v procese získavania mlieka, nakoľko v praxi hlavne väčších podnikov už fungujú dojacie roboty.     

Požiadavky na uchádzačov:  

Aktívna znalosť anglického jazyka 

 



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej 

výroby 

Forma štúdia: denná/externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Jana Galambošová, MPhil., PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra strojov a výrobných biosystémov 

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

Odborné pracovisko špecialistu Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Názov/téma dizertačnej práce: Využitie bezpilotných lietadiel pri implementácii 

vybraných pracovných postupov v systéme 

presného poľnohospodárstva 

Názov témy v anglickom jazyku: Use of Unmanned Aerial Vehicles for 

implementation of selected field operations using 

precision farming approach 

Aktuálne riešené výskumné projekty 

školiteľa:  

Mimoprojektový výskum v rámci spolupráce so 

spoločnosťami Fritzmeier Umwelttechnik 

GmbH & Co.KG a AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 

Tézy navrhovanej témy: 

Cieľom práce bude overiť možnosti využitia UAV pri získavaní informácií vhodných na ich 
implementovanie v pracovných operáciách v systéme presného poľnohospodárstva. 

Práca bude riešená v nasledovných etapách: 

1. Výber informácií vhodných na získanie prostredníctvom UAV so zameraním na 
monitorovanie variability pôdy resp. porastu. 

2. Výber pracovných operácií vhodných na využitie získaných informácií, pri zabezpečení 
pracovných postupov v systéme presného poľnohospodárstva. 

3. Experimentálne overenie  - získavanie dát pomocou UAV, ich verifikácia, porovnanie 
s alternatívnymi dátami a príprava na ich využitie. Praktická implementácia v pracovných 
operáciách v rámci poľných experimentov. 

4. Ekonomické a environmentálne zhodnotenie navrhnutých postupov. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Využívanie UAV v rámci manažmentu prvovýroby je v súčasnosti nesporne trendom. Vzhľadom 
k tomu, že aj v rámci samotného presného poľnohospodárstva existuje mnoho oblastí ich 
potenciálneho využitia, nie je presne definovaný algoritmus využitia týchto dát od zberu až po tzv. 
agronomické rozhodnutie. Vedeckým prínosom práce bude definovanie algoritmu pre využitie 
týchto dát pre vybrané pracovné postupy v systéme presného poľnohospodárstva. Vedeckým 
prínosom bude taktiež určenie hranice ekonomicky a environmentálne efektívnej tvorby týchto 
odporúčaní vo vzťahu k dosahovaným efektom.    

Požiadavky na uchádzačov: Skúsenosti s riadením UAV a spracovaním takto nasnímaných dát, 
znalosti o agronomických súvislostiach pri monitorovaní variability pôdy a porastu.  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Forma štúdia: denná 

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

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Meno školiteľa špecialistu: - 

Odborné pracovisko špecialistu - 

Názov/téma dizertačnej práce: Hodnotenie efektívnosti spracovania hrozna   
vo vybranom vinárskom podniku 

Názov témy v anglickom jazyku: Evaluation of the Wine Grapes Processing 
Efficiency in Selected Wine-making Company 

Aktuálne riešené výskumné projekty 

školiteľa:  

VEGA 1/0155/18  Aplikovaný výskum využívania 
ekologických nositeľov energie v  poľnohospo-
dárskej, lesníckej a dopravnej technike 

Tézy navrhovanej témy: 
Hlavným cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti 
aplikácie a vplyvu vinárskej techniky v procese výroby vína.  Na základe hlavného cieľa práce bude potrebné 
stanoviť si vedľajšie ciele práce a to: 

• analýza a štúdium aktuálneho stavu danej problematiky v oblasti procesu výroby vína 

• analýza mechanizácie v jednotlivých krokoch výroby vína 

• aplikácia vybraných spôsobov mechanizácie 

• hodnotenie efektívnosti viacerých druhov mechanizácie vo výrobnom procese so zameraním na 
kvalitu práce, výlisnosť, turbiditu muštu a kvalitu vína vopred vybraných a sprac. odrôd hrozna 

• ekonomické zhodnotenie mechanizácie vo vybranom vinárskom podniku. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 
Pestovaniu hrozna a výrobe vína sa ľudia venovali po celé stáročia. V dnešnej dobe, na Slovensku, ale aj 
v ostatných krajinách dochádza k nárastu výroby a spotreby vína.  So zvyšujúcim dopytom dochádza aj k 
modernizácii výrobných postupov spracovania hrozna a vína. Taktiež sa začína brať ohľad nie len na kvantitu, 
ale hlavne na kvalitu vína. Hlavným predpokladom kvality nie je len úspešné pestovanie viniča, ale aj využitie 
správnych technologických postupov, ktoré napomáhajú k dosiahnutí vyššej efektívnosti produkcie vína od 
samotného zberu až po finalizáciu produktu, čiže samotné plnenie. Práve preto je potrebné zamerať sa na 
efektívnosť mechanizácie v riadenej výrobe. V tejto práci by sme zhodnotili efektívnosť mechanizácie 
v jednotlivých krokoch výrobného procesu vína (zber, filtrovanie, lisovanie, plnenie) vo vybranom vinárskom 
podniku. Cieľom tejto práce by hlavne bolo poukázať nie len na možnosti skvalitnenia práce a efektívnosti, ale 
hlavne poukázať, zhodnotiť a porovnať vplyv rozdielnych druhov vinárskej techniky na samotnú kvalitu muštu, 
vína. Kvalitu výsledných produktov by sme stanovili meraním výlisnosti, turbidity muštu a enologickým 
hodnotením výsledného produktu. 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 

  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Forma štúdia: externá 

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

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Meno školiteľa špecialistu: - 

Odborné pracovisko špecialistu - 

Názov/téma dizertačnej práce: Inovatívne opatrenia realizácie závlahovej sústavy pre 
efektívne riadenie závlahového režimu 

Názov témy v anglickom jazyku: Innovative Modifications of the Irrigation System 
Realisation for Effective Management of the Irrigation 
Regime 

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

ekologických nositeľov energie v  poľnohospo-dárskej, 

lesníckej a dopravnej technike. 

VEGA. 1/0147/17 Hodnotenie zdravotných rizík 

vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z 

rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska. 

Tézy navrhovanej témy: 

Hlavným cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti riadenia 
závlahového režimu a to nasadením správnych inovatívnych opatrení. Na základe uvedeného cieľa práce bude 
potrebné urobiť analýzu literárnych poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu: 

➢ súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti zavlažovania, 
➢ nasadenie a inovácia čerpacej stanice - zníženie spotreby vody, 
➢ rôznych možností aplikácie závlahy postrekom na vybranú lokalitu - pásové a širokozáberové 

zavlažovače, 
➢ zvýšenie kvality práce inováciou závlahovej techniky a nasadením správnej starostlivosti o ňu, 
➢ eliminovania degradačných procesov pôsobenia závlahovej techniky a jej distribútorov na pôdny 

environment, 
➢ ekonomické zhodnotenie mechanizácie vo vybranom podniku. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Klimatické zmeny a zavádzanie opatrení pre šetrenie s jedným  zo základných atribútov života - vody, sa v 
súčasnosti čím ďalej tým viac smerujú výrobcovia inovatívnej techniky na nasadenie takých distribútorov, 
ktoré takúto požiadavku napĺňajú. Okrem toho je to aj jeden zo základných atribútov získania príspevku z 
eurofondov a operačných programov. Na druhej strane musí technika spĺňať aj parametre šetrné k životnému 
prostrediu, t.j. 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 čerpacej stanice ako hlavného 
závlahového zariadenia a závlahovej techniky ako podrobného závlahového zariadenia. Armatúry a 
distribútory závlahovej vody vykonávajú svoju správnu činnosť pri správnom zaobchádzaní a údržbe (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.  

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  

Názov/téma dizertačnej práce: Analýza technológií spracovania odpadov z trvalých 

porastov pre energetické účely 

Názov témy v anglickom jazyku: Technology analysis vineyard-waste treatment for 

energy purposes 

Aktuálne riešené výskumné projekty školiteľa:  VEGA 1/0642/18. Analýza vplyvu konštrukčných častí 

lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska 

energetického a ekologického 

Tézy navrhovanej témy: 

Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti spracovania 
biologického materiálu z poľnohospodárskej prvovýroby.  Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné 
urobiť analýzu literárnych poznatkov  a venovať sa štúdiu a výskumu: 
• súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti spracovania biomasy, 
• výber a charakteristika technologických postupov pri pestovaní viniča, 
• výber mechanizačných prostriedkov pre zaistenie pracovných operácií, 
• stanovenie technicko-ekonomických parametrov hodnotených strojov (strojných súprav), 
• výpočet nákladov na jednotlivé varianty technologických postupov, 
• porovnanie hodnoty energetického potenciálu s nákladmi na spracovanie révy. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska2: 

Význam energie z obnoviteľných zdrojov stále vzrastá. Slovenská republika využíva v súčasnej dobe v rámci 
všetkých primárnych energetických zdrojov približne 4 % z obnoviteľných zdrojov. Do r. 2020 sa podiel 
obnoviteľných zdrojov energie v SR má zvýšiť na 8 %, v rámci celé EU je plánované dosiahnutie až 12 % podielu 
energie  z obnoviteľných zdrojov. Rozvoj „fytoenergetiky“ má totiž veľký význam i pre stabilitu 
poľnohospodárskej činnosti a súvisí s údržbou kultúrnej krajiny. Poľnohospodárstvo ponúka mnoho možností 
ako uvedený deficit doplniť. Jednou z alternatív je využívanie odpadového dreva z vinohradu pri strihaní 
a orezávaní. Väčšinou sa ukladá na medziriadok a následne mulčuje. Téma tejto doktorandskej práce ponúka 
iné možnosti využitia uvedeného „odpadu“ preto považujem riešenie tejto problematiky za vysoko aktuálne. 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej 
výroby 

Forma štúdia: externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Štefan Pogran, CSc. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Meno školiteľa špecialistu: - 

Odborné pracovisko špecialistu - 

Názov/téma dizertačnej práce: Analýza problémov odpadového hospodárstva  
a možnosti ich riešení 

Názov témy v anglickom jazyku: Analysis of waste management problems and 
possibilities of their solution 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

Interreg Europe BIOREGIO 

Tézy navrhovanej témy: 
 
1. Cirkulárna ekonomika  v oblasti biologických materiálov. 
2. Najlepšie dostupné technológie v danej oblasti: 
- technológie 
- modely riadenia 
- úspešné projekty 
- systémy odpadového hospodárstva 
3. Možnosti zefektívňovania: 
- systém nakladania s komunálnym odpadom  
- biologicky rozložiteľný komunálnym odpad  
- biologický odpad 
4. Možnosti posilňovania regionálnej bioekonomiky. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

 
Aktuálnosť danej problematiky: 
- Naliehavosť uvádzania do praxe najefektívnejšie riešenia v odpadovom hospodárstve na národnej 
a regionálnej úrovni. 
- Spracovávanie programov odpadového hospodárstva obce. 
- Problematika cirkulárnej ekonomiky sa postupne stáva súčasťou životného štýlu. 

Požiadavky na uchádzačov: 

Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka písomnou aj ústnou formou.  

Skúsenosť a prehľad v danej oblasti. 

 

  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej 

výroby 

Forma štúdia: denná 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Meno školiteľa špecialistu: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. 

Odborné pracovisko špecialistu Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky 

Názov/téma dizertačnej práce: Zvyšovanie efektívnosti výroby 
energie  z odpadov agropotravinárskeho sektora 

Názov témy v anglickom jazyku: Improvement of production efficiency of energy 
from agro-food waste 

Aktuálne riešené výskumné projekty 

školiteľa:  

 

Tézy navrhovanej témy: 

1. Monitoring vybranej problematiky, analýza najnovších technológií používaných na konverziu 
odpadov z poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie doma a v zahraničí.  

2. Vypracovanie SWOT analýzy sledovaných technológií s prihliadnutím na podmienky 
agropotravinárskeho sektora na Slovensku. 

3. Implementácia získaných poznatkov do štruktúry technologického riešenia, inovácia súčasných 
riešení.    

4. Verifikácia navrhovaných technologických riešení využívania odpadov.  
5. Vyhodnotenie prínosu navrhovaných technologických inovácií z energetického hľadiska. 
6. Vyhodnotenie výsledkov z  hľadiska dopadu navrhovaného riešenia na životné prostredie. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Výsledkom každej ľudskej činnosti, teda aj poľnohospodárstva a výroby potravín, je okrem finálnych 

produktov aj vznik odpadu, ktorý je v súčasnosti cenným materiálom pre výrobu energie. Podniky 

agropotravinárskeho sektoru zaraďujú do výrobných systémov technológie, ktoré prispievajú 

k zvyšovaniu podielu energie vyrobenej z týchto odpadov. Dochádza k snahe o čo najväčšiu 

energetickú sebestačnosť výrobných jednotiek a aplikáciu princípov obehového hospodárstva 

nielen z ekonomických dôvodov, ale v súčasnosti je kladený veľký dôraz aj na ekológiu používaných 

technológií. Je celosvetovým trendom hľadať riešenia, ktorými je možné zvýšiť efektívnosť 

technológií výroby energie z odpadov, tým podporiť rozvoj hospodárstva na všetkých úrovniach 

a tiež prispieť k ochrane životného prostredia.  

Požiadavky na uchádzačov:  

- aktívna znalosť anglického jazyka,  
- záujem o zahraničnú spoluprácu a riešenie danej problematiky vo vyspelých krajinách,  
- technická kreativita, záujem o meraciu techniku, 
- ovládanie štatistických metód. 

 



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

Forma štúdia: denná 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. 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:   

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/externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Dr. Ing. Juraj MAGA 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra strojov a výrobných biosystémov 

Meno školiteľa špecialistu:  

Odborné pracovisko špecialistu  

Názov/téma dizertačnej práce: Vplyv technológií obrábania pôdy na zmenu 

pôdnych vlastností  

Názov témy v anglickom jazyku: Influence of soil tillages on the soil properties 

effects 

Aktuálne riešené výskumné projekty 

školiteľa:  

 

Tézy navrhovanej témy: 

Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti 
technológií obrábania pôdy  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:  

 


