Návrh na začatie habilitačného konania za docentku
Ing. MPhil. Janu GALAMBOŠOVÚ, PhD.
Na základe žiadosti Ing. MPhil. Jany Galambošovej, PhD., odbornej asistentky na
Katedre strojov a výrobných biosystémov TF, SPU v Nitre, o habilitačné konanie za
docentku, predkladám v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.6/2005 o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor návrh
menovanej na habilitačné konanie za docenta.
Žiadosť Ing. MPhil. Jany Galambošovej, PhD., bola predložená v študijnom odbore
6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby. Na základe odporúčania
odborovej komisie predkladám nasledovné návrhy.
1. Návrh na zloženie habilitačnej komisie:
Predseda:
· prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky,
TF, SPU v Nitre
Členovia:
· prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Katedra zemědělských strojů, TF, ČZU v Praze
· doc. Ing. Patrik Burg, PhD., Ústav záhradnické techniky, ZF Lednice, Mendelu
v Brňe
2. Návrh na oponentov:
· prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD., Katedra strojov a výrobných
biosystémov, TF, SPU v Nitre
· prof. Ing. František Kumhála, PhD., Katedra zemědělských strojů, TF, ČZU
v Praze
· prof. Dr. hab. inž. Maria Walczykova, Department of Machinery Management,
Ergonomics and Fundamentals of Agriculture,Faculty of Agricultural Engineering
Agricultural University of Cracow, Poland
3. Téma habilitačnej práce
„Precision agriculture technologies for managing varability of selected crop and
soil parameters to improve production efficiency“
„Technológie presného poľnohospodárstva umožňujúce riadenie variability
vybraných parametrov pôdy a porastu za účelom zvýšenia efektívnosti výroby“
4. Návrh témy habilitačnej prednášky:
„Variabilná aplikácia dusíkatých hnojív na základe informácií získaných
bezkontaktným snímaním porastu“

Technická fakulta SPU v Nitre, predložila komplexné materiály uchádzačky Ing.
MPhil. Jany Galambošovej, PhD., komisii rektora SPU v Nitre pre posudzovanie žiadosti
o začatie habilitačného a inauguračného konania. Táto komisia na svojom zasadnutí dňa
30. 3. 2017 konštatovala, že Ing. MPhil. Jana Galambošová, PhD.,
spĺňa kritéria
pre začatie habilitačného konania.
Nitra, 12. 4. 2017

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
dekan TF

