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Vyhodnotenie plánu PVŠ za rok 2014 – cvičenia, exkurzie, praxe

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok

2014

Identifikácia programu PVŠ

C–TF-6

Gestor programu PVŠ

doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov

Názov programu PVŠ

Stroje pre rastlinnú výrobu 3
Rozšírenie

teoretických

poznatkov

o praktické

skúsenosti s využitím poľnohospodárskych strojov pre
Cieľ programu PVŠ

zber a pozberovú úpravu plodín. Zabezpečenie cvičení –
realizácia výučby pri praktickej činnosti nastavovania
poľnohospodárskej techniky v rámci predmetu.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

PTI, PKI

Forma štúdia

D - denné, E - externé

Stupeň štúdia

2.

Počet študentov v programe PVŠ

40 + 20

Počet hodín PVŠ, h/študent

4h/študent
Cieľ bol

splnený, študenti si rozšírili teoretické

poznatky
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

a praktické

skúsenosti

s využitím

poľnohospodárskych strojov pre pozberovú úpravu
plodín.
Pridelené finančné prostriedky boli čerpané na dopravu
študentov v rámci výučby predmetu

Poznámka

SRV 3 dňa

1.4.2014 v podniku Agrodivízia Selice na pozberovej
linke a na podnikoch VPP Oponice 8.4. a 30.10.2014
v Agrali Bajč.

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok

2014

Identifikácia programu PVŠ

C–TF-7

Gestor programu PVŠ

doc. Ing. Pavol Findura, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov

Názov programu PVŠ

Stroje pre rastlinnú výrobu 2
Rozšírenie

teoretických

poznatkov

o praktické

skúsenosti s využitím poľnohospodárskych strojov pre
Cieľ programu PVŠ

zber krmovín. Zabezpečenie cvičení - realizácia výučby
pri praktickej činnosti nastavovania poľnohospodárskej
techniky v rámci predmetu.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

PTI, PKI

Forma štúdia

D - denné, E - externé

Stupeň štúdia

2.

Počet študentov v programe PVŠ

50 + 30

Počet hodín PVŠ, h/študent

4 h/študent
Cieľ bol splnený, študenti si rozšírili teoretické

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

poznatky a praktické skúsenosti s využitím
poľnohospodárskych strojov pre zber krmovín.
Pridelené finančné prostriedky boli čerpané na dopravu
študentov v rámci výučby predmetu SRV 2 dňa 26. 03.

Poznámka

2014 v Záhorskej Vsi zaoberajúcej sa výrobou techniky
a 5.11.2014 v Kráľovej pri Senci , 13.10. 2014 na PD
Vlčany.

Vyhodnotenie programu PVŠ

Rok

2014

Identifikácia programu PVŠ

C-TF-8

Gestor programu PVŠ

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov

Názov programu PVŠ

Projektovanie výrobných systémov

Stručne uviesť cieľ, n Doplnenie teoretických poznatkov o praktické skúsenosti

Cieľ programu PVŠ
Študijný program, v ktorom sa PVŠ

pri riešení priestorového usporiadania strojov vo
výrobnom procese. Spoznanie praktického využívania
prvkov štíhlej výroby a optimalizačných metód. –
Odborná exkurzia.

PTI, PKI

využíva
Forma štúdia

D

Stupeň štúdia

2

Počet študentov v programe PVŠ

0 – exkurzia sa neuskutočnila

Počet hodín PVŠ, h/študent

4

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Odborná exkurzia sa z časových dôvodov nemohla
uskutočniť.
Na základe skúseností odporúčam program program pre
ďalšie obdobie ponechať

Poznámka

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok

2014

Identifikácia programu PVŠ

C-TF-9

Gestor programu PVŠ

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov

Názov programu PVŠ

Ergonómia

Stručne uviesť cieľ, n Doplnenie teoretického štúdia o praktické poznatky pri

Cieľ programu PVŠ
Študijný program, v ktorom sa PVŠ

antropocentrickom riešení pracovného priestoru ovládania
strojov. Praktické merania priestoru kabíny, rozmiestenia
ovládacích a informačných prvkov – zhodnotenie vo
vzťahu k predpísaným normám. Praktické merania hluku.

SBT, PSZ, PTI, PKI

využíva
Forma štúdia

D

Stupeň štúdia

2

Počet študentov v programe PVŠ

95 = 380 študentohodín

Počet hodín PVŠ, h/študent

4

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Cieľ praktickej výučby bol splnený. Študenti mohli
samostatne pracovať na moderných strojoch. Mali
možnosť samostatne obsluhovať techniku a posúdiť
technické riešenia jej ovládania.
Na základe skúseností odporúčam program rozšíriť
o ďalší typ stroja.

Poznámka

Vyhodnotenie programu PVŠ

Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ
Stručne uvV zmysle

2014
C-TF-1
Ing. Štefan Boďo, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Prevádzková prax
V zmysle Informačného listu predmetu
a pokynov garanta praxe

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva

MKP, PBT, PDM, TOZ, VTB, PTB

Forma štúdia

D

Stupeň štúdia

1

Počet študentov v programe PVŠ

269

Počet hodín PVŠ, h/študent

1 týždeň / študent

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Cieľ programu považujem za splnený. Študenti
absolvovali prevádzkovú prax v LS 2013/2014
a v ZS 2014/2015 na VPP SPU, s.r.o., závod
Oponice a Kolíňany
V programe plánujeme pokračovať aj v roku
2015
Ing. Štefan Boďo, PhD.

Poznámka
Vyhodnotenie spracoval:

Vyhodnotenie programu PVŠ

Rok

2014

Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ
Stručne u

C-TF-2
Ing. Štefan Boďo, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Odborná prax
V zmysle Informačného listu predmetu
a pokynov garanta praxe

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva

PTI, PKI

Forma štúdia

D

Stupeň štúdia

2

Počet študentov v programe PVŠ

0

Počet hodín PVŠ, h/študent

2 týždne / študent

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Odborná prax sa v roku 2014 neuskutočnila,
z dôvodu výberu iného podniku zo strany
študentov.

Poznámka

V programe plánujeme pokračovať aj v roku
2015
Ing. Štefan Boďo, PhD.

Vyhodnotenie spracoval:

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka
Vyhodnotenie spracoval:

2014
C-TF-3
doc. Ing. Roman Gálik, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Mechanizácia živočíšnej výroby
Využitie vybavenia VPP SPU, s.r.o. farma
Oponice na praktickú výučbu študentov
z oblasti konzervovania, vyberania, miešania
a zakladania objemových, ako aj jadrových
krmív, zásobovania fariem vodou, napájacích
systémov, zariadení na dojenie a ošetrovanie
mlieka, technológií chovu jednotlivých
kategórií hovädzieho dobytka, strojov na
podstielanie a odstraňovanie hnoja a výkalov.
Manažment živočíšnej výroby - FAPZ
Hipológia - FAPZ
D
1
46
3 h / študent
Cieľ programu považujem za splnený.
Študenti si doplnili teoretické vedomosti
o praktické
skúsenosti,
oboznámili
sa
s technologickými novinkami súvisiacimi
s rekonštrukciou
veľkokapacitnej
farmy
dojníc.
V programe plánujeme pokračovať aj v roku
2015
doc. Ing. Roman Gálik, PhD.

Vyhodnotenie programu PVŠ

Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva

2014
C-TF-4
doc. Ing. Roman Gálik, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Miešací kŕmny voz a jeho využitie na VPP
SPU, s.r.o., závod Kolíňany
Využívanie vybavenia VPP SPU, s.r.o. na
praktickú výučbu študentov z oblasti prípravy
kompletnej kŕmnej dávky pre hovädzí dobytok
pomocou viacúčelového miešacieho kŕmneho
voza
(vyberanie,
váženie,
miešanie,
rozdeľovanie kompletnej kŕmnej dávky).
PTI

Forma štúdia

D

Stupeň štúdia

2

Počet študentov v programe PVŠ

38

Počet hodín PVŠ, h/študent

2 h / študent

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Cieľ programu považujem za splnený. Študenti
sa
detailne
oboznámili
s konštrukciou
viacúčelového miešacieho kŕmneho voza
a následne mali možnosť vidieť praktickú
ukážku
vyberania,
váženia,
miešania
a rozdeľovania zmiešanej kŕmnej dávky.
Praktická výučba sa uskutočnila na VPP, SPU,
s.r.o., závod
V programe plánujeme pokračovať aj v roku
2015
doc. Ing. Roman Gálik, PhD.

Poznámka
Vyhodnotenie spracoval:

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka
Vyhotovenie spracoval:

2014
C-TF-5
doc. Ing. Roman Gálik, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Technika na zhodnocovanie rôznych druhov
odpadov
Využívanie vybavenia spoločnosti A.S.A.
Trnava, s.r.o. Vzhľadom na prioritné
postavenie
zhodnocovania
odpadov,
spoločnosť už niekoľko rokov spracováva
biologicky rozložiteľný odpad vo vlastnej
kompostárni s celkovou kapacitou až 1500 t
hotového kompostu ročne. Spoločnosť sa
spolu s hlavnou činnosťou zameriava i na
zhodnocovanie rôznych druhov odpadov –
druhotných surovín (papier, PET fľaše, HDPE
obaly, viacvrstvové obaly, plastové fólie, sklo
a plechovky od nápojov) prostredníctvom
dotrieďovania a lisovania. Spoločnosť ďalej
prevádzkuje zberné dvory problémových
odpadov z domácnosti.
TOZ, VTB
D
1
51
2 h / študent
Cieľ programu považujem za splnený.
Študenti sa oboznámili so spôsobom výroby
kompostu,
s priebehom
a riadením
kompostovacieho procesu, so spôsobom
kompostovania v pásových hromadách na
voľnej ploche, ako aj s technikou na
kompostovanie
(prekopávač
kompostu,
preosievacie a separačné zariadenie).
V programe plánujeme pokračovať aj v roku
2015
Doc. Ing. Roman Gálik, PhD.

Vyhodnotenie programu PVŠ

Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka
Vyhodnotenie spracoval:

2014
C-TF-6
doc. Ing. Roman Gálik, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Destilačná kolóna
Využívanie vybavenia spoločnosti H+N
Invest, s.r.o. – Močenok, pričom úrovňou
vybavenosti
a
technológie
patrí
medzi
NAJMODERNEJŠIE
PÁLENICE
na
Slovensku. Pálenica je vybavená destilačnou
kolónou,
ktorá
umožňuje
získavanie
kvalitného destilátu aj pri nižšej kvalite
pripraveného kvasu.
TOZ
D
1
51
2 h / študent
Cieľ programu považujem za splnený.
Študenti sa oboznámili so spôsobom výroby
kvalitného destilátu, ako aj s podrobnou
konštrukciou destilačnej kolóny.
V programe plánujeme pokračovať aj v roku
2015
doc. Ing. Roman Gálik, PhD.

Vyhodnotenie programu PVŠ

Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ
Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka
Vyhodnotenie spracoval:

2014
C-TF-7
Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Biotechnická kontrola dojacich zariadení
Praktická ukážka postupu biotechnickej
kontroly v podmienkach farmy dojníc VPP
Oponice.
PTI
D
2
22
2 h / študent
Cieľ programu PVŠ považujem za splnený,
študenti sa oboznámili s praktickou ukážkou
biotechnickej kontroly dojacích zariadení.
Cvičenie sa uskutočnilo dňa 17. 4. 2014.
V programe plánujeme pokračovať aj v roku
2015
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Vyhodnotenie programu PVŠ

Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ
Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka
Vyhodnotenie spracoval:

2014
C-TF-9
Ing. Lenka Staroňová, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Komplexná linka výroby vína
Praktická ukážka linky na výrobu vína.
VTB (TF), B-VINB (FBP) VLU (FAPZ)
D
1
45
2 h / študent
Cieľ programu bol splnený. Študenti boli
zoznámení s celým procesom výroby vína.
Porozumeli fungovaniu jednotlivých strojov
a technológií v praxi.
V programe plánujeme pokračovať aj v roku
2015
Ing. Lenka Staroňová, PhD.

Vyhodnotenie PVŠ 2014- DVVČ

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka
Vyhodnotenie spracoval:

2014
DVVČ–TFIng. Rastislav Mikuš, PhD.
Katedra kvality a strojárskych technológií, TF SPU
v Nitre
Prevádzkové skúšky pôduspracujúcich nástrojov
upravených naváraním
Overenie rôznych materiálových variantov návarov
nanášaných na rezné časti pôduspracujúcich
nástrojov s cieľom dosiahnuť samoostriaci efekt
v konkrétnych pôdnych podmienkach realizované
v rámci riešenia diplomových prác.
Kvalita produkcie, Spoľahlivosť a bezpečnosť techniky,
Poľnohospodárska technika

D
2. (Ing.)
3
30
Experimentálna časť programu (diplomových prác),
na ktorú bolo viazané čerpanie pridelených
finančných
prostriedkov,
bola
uskutočnená
v plánovanom rozsahu. Vyhodnotenie experimentov
a prezentácia
dosiahnutých
výsledkov
budú
zrealizované do konca ak. roka 2014/2015 (obhajoby
diplomových prác).

Ing. Rastislav Mikuš, PhD.

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ

2014

Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ
Poznámka

4
50
Program PVŠ bol naplnený z pohľadu realizácie
jednej bakalárskej, dvoch diplomových prác
a čiastočne v doktorandskej práci.
V ďalšom období budeme spracovávať nové
materiály a prostredia a prehĺbime problematiku
analýz vrstiev.
Prostriedky neboli vyčerpané v plnej výške, pretože
sa nám nepodarilo realizovať chemické analýzy
vrstiev.

Vyhodnotenie spracoval:

Ing. Ivan Kováč, PhD.

Ing. Ivan Kováč, PhD.
Katedra kvality a strojárskych technológií, TF SPU v Nitre
Nasycovanie povrchových vrstiev ocelí dusíkom a bórom
v procese horenia elektrického oblúka
Cieľ programu PVŠ Stručne uviesť cieľ, naOverenie tvorby oteruvzdorných vrstiev pretavovaním
povrchov ocelí v prostrediach obohatených o dusík a bór
a ich odskúšanie na vybraných trecích uzloch
a u pôduspracujúcich nástrojov.
Manažérstvo kvality produkcie (Bc.), Kvalita produkcie
Študijný program, v ktorom sa PVŠ
(Ing., PhD)
využíva
D - denné, E – externé
Forma štúdia
1., 2., 3.
Stupeň štúdia

Identifikácia programu PVŠ

DVVČ–TF-2

Gestor programu PVŠ

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra konštruovania strojov, TF SPU v Nitre

Názov programu PVŠ:

Mesiac

Suma

Účel

Využitie biologicky odbúrateľných olejov
v oblasti klzných uložení poľnohospodárskej

I.

techniky

II.
III.
IV.

791,82

Kalibrácia prístroja MUK F 300PC

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
Poznámka
Riešenie čiastočných úloh doktorandskej práce
Cieľ programu PVŠ
Študijný program v ktorom sa PVŠ využíva

Kvalita produkcie

Forma štúdia

Denná

Stupeň štúdia

3

Počet študentov v programe PVŠ

2- doktorandská práca

Počet hodín PVŠ, h/študent
Plán čerpania prostriedkov, €/rok

1000 €/rok

Reálne plnenie prostriedkov , €/rok

791,82 €/rok

Poznámka

Červenou

farbou

je

vyznačené

reálne

plnenie

čerpania

finančných

prostriedkov. Zároveň pripomínam , že k dnešnému dňu nemám vedomosť
o reálnej sume pridelených finančných prostriedkov pre tento informačný list
na rok 2014. Z tohto dôvodu nie je možné vyčísliť percento plnenia
pridelených finančných prostriedkov.

Vyhodnotenie plánu PVŠ za rok 2014 - Vzorkovnice

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok

2014

Identifikácia programu PVŠ

Vz-TF-5

Gestor programu PVŠ

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov

Názov programu PVŠ

Vzorkovnica presného poľnohospodárstva

Stručne uviesť cieľ, n Prakticky využívať existujúcu bázu technických zariadení
a technologických postupov v rastlinnej výrobe. Rozširovať
praktické poznatky študentov v oblasti využívania
informačných technológií vo sfére riadenia poľnej výroby
s dopadom na racionálne využívanie techniky, zvýšenie
Cieľ programu PVŠ
efektívnosti výroby a zlepšenie dopadov na životné
prostredie. Vzorkovnicu rozšíriť o parcelné experimenty a o
experimentálnu poloprevádzkovú plochu variabilného
hnojenia. Vzorkovnica bude využívaná aj pre praktickú
prípravu bakalárskych, diplomových a dizertačných
záverečných prác.
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva
PTB, PKB, PTI, PKI, SBT, PSZ
Forma štúdia

D /* E

Stupeň štúdia

1, 2, 3

Počet študentov v programe PVŠ

89 – celkom 444 študentohodín

Počet hodín PVŠ, h/študent

4

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka

Vyhodnotenie spracoval:

V programe bola realizovaná praktická výučby
v predmetoch „Presné poľnohospodárstvo“, „Výrobné
systémy“. Študenti mali možnosť prakticky poznať
problematiku organizácie výroby a jej efekty
v podmienkach presného poľnohospodárstva. V rámci
programu boli realizované experimenty pre bakalárske,
diplomové a dizertačné práce.
Výučba v predmete Presné poľnohospodárstvo 164 hodín,
Záverečné práce – 7 študentov – 280 hodín.
V roku 2014 bolo na Vz-TF 5 pridelených len 20%
plánovaných prostriedkov (3 500€), čo považujem za
kritický stav. V takomto režime možno len v najnutnejších
položkách udržiavať chod Vzorkovnice. Rozvoj
a technické budovanie nebolo možné. Poľné ráce spojené
s presným poľnohospodárstvom boli vo väčšine prípadov
hradené z prostriedkov VPP.
V konečnej bilancii bol pridelený rozpočet prečerpaný
o 46 € (1,3 %).
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Vyhodnotenie programu PVŠ
2014
Rok

Vz-TF-6

Gestor programu PVŠ

doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov

Názov programu PVŠ

Vzorkovnica závlahových technológií

Cieľ programu PVŠ

Štúdium

konštrukcií,

technológií

PTB, PKB, PTI, PKI – TF, KII - FZKI

Forma štúdia

D - denné

Stupeň štúdia

1.,2.

Počet študentov v programe PVŠ

82

Počet hodín PVŠ, h/študent

h/študent

Poznámka
Vyhodnotenie spracoval:

práce

závlahových zariadení, využívanie závlahových systémov.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

a kvality

Študenti sa oboznámili v prvom rade základmi závlah
a rozdelením závlahových zariadení. Rozšírili si praktické
poznatky v oblasti využívania závlahovej techniky
a možností ich pripojenia na hlavné závlahové zariadenie.
Prakticky využívali existujúcu bázu závlahových zariadení
v rastlinnej výrobe. Vzorkovnica bola využívaná pre
praktickú prípravu bakalárskych a diplomových prác.
Počas prevádzkovej praxe študenti zabezpečovali pomocné
práce pre obsluhu závlahovej techniky. Plánovaná
exkurzia sa v roku 2014 uskutočnila dňa 08.04.2014. Na
vybudovanej vzorkovnici sa študenti oboznámili
s konštrukciou závlahových zariadení a jednotlivými
distribútormi vody (postrekovačmi a rozstrekovačmi).
Študenti mohli pozorovať výstrekové lúče rôznych
distribútorov na novej a repasovanej technike a posúdiť ich
vplyv na kvalitu práce. Závlahové zariadenia použili pri
závlahe kukurice na osivo a repky.
V ďalšom období sa odporúča prehĺbiť vedomosti
študentov ohľadom závlahových zariadení – hlavných
a podrobných, prehĺbiť ich vedomosti z hľadiska spúšťania
závlah a technických predpokladov riadenia techniky.
Doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok

2014

Identifikácia programu PVŠ

Vz-TF-17

Gestor programu PVŠ

Ing. Miroslav Macák, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov

Názov programu PVŠ

Vzorkovnica záhradníckej, vinohradníckej mechanizácie
a techniky na parkové úpravy

Cieľ programu PVŠ

Štúdium

konštrukcií,

technológií

a kvality

závlahových zariadení, využívanie závlahových systémov.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

PTB, PKB, PTI, PKI,PSZ SBT, plus záhradkári

Forma štúdia

D - denné, E – externé

Stupeň štúdia

1.,2., 3.

Počet študentov v programe PVŠ

80

Počet hodín PVŠ, h/študent

2 h/študent

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka

Vyhodnotenie spracoval:

práce

Technické vybavenie, ktoré bolo v rámci vzorkovnice
zabezpečené, zvýšilo možnosti vykonávania poľných
experimentov záverečných prác na všetkých stupňoch
štúdia vyššie uvedených študijných programoch.
Počas uplynulého obdobia, bolo v rámci predmetnej
vzorkovnice riešených 6 záverečných prác na bakalárskom
a inžinierskom stupni štúdia. Bola vykonaná praktická
výučba 80 študentov v rámci predmetov: Stroje pre
rastlinnú výrobu 1 a 2,
Mechanizácie vinárstva,
Mechanizácie poľnohospodárskej výroby, Mechanizácia
parkových úprav.
Z hľadiska konkrétnych efektov bola rozšírená materiálová
báza tvorená externým napájacím zdrojom, úpravou
meracieho zariadenia a drobným materiálom. Uvedené
rozšírenie, umožnilo vykonávať praktické ukážky
poloautomatizovaného odberu pôdnych vzoriek v poľných
pokusných
meraniach
a realizáciu
experimentov
záverečných prác.
Z hľadiska budúceho obdobia odporúčame rozšíriť
uvedenú vzorkovnicu aj pre výučbu ďalšieho študijného
predmetu Technika v agrokomplexe v rámci programov
„Ekonomika a manažment agrosektoru“ a „Manažment
podniku“.
Vzhľadom na pridelenie menšieho rozsahu finančných
prostriedkov oproti pôvodnému plánu, nebolo možné
realizovať PVŠ danej vzorkovnice v plánovanom rozsahu.
Ing. Miroslav Macák, PhD.

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ

2014
Vz-TF-3
doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Katedra výrobnej techniky
Vzorkovnica využívania obnoviteľných zdrojov
energie.
Cieľ programu PVŠ Stručne uviesť cieľ, Cieľom výučby bolo overenie získaných
teoretických poznatkov pri praktickom využití
biomasy na výrobu tepelnej energie a riešenie
záverečných prác.
Študijný program, v ktorom sa PVŠ
TOZ, PTB, PKB, TBI, PTI
využíva
Študijný program, v ktorom sa PVŠ
D - denné, E – externé
využíva
Forma štúdia
1., 2.
Stupeň štúdia
250 + záverečné práce: 6 Bc.; 4 Ing.
Počet študentov v programe PVŠ
4 h/študent
Počet hodín PVŠ, h/študent
Študenti si vo výrobných podmienkach overili
poznatky o základných procesoch vyskytujúcich
sa pri úprave biomasy určenej na výrobu energie
jej priamym spaľovaním. Prakticky si overili
rôzne možnosti dezintegrácie biomasy, možnosti
riešenia jej dopravy, dávkovania,
homogenizácie, tvarovania a triedenia
vyrobených biopeletiek. Na vybudovanom
zariadení vzorkovnice si študenti overovali aj
poznatky o produkcii plynných emisií
vznikajúcich pri výrobe tepla spaľovaním
biomasy. Študenti sa na prevádzkovanom
zariadení oboznámili s princípmi úpravy a
tvarovania krmív pre hospodárske zvieratá.
Vzorkovnica bola využívaná pri výučbe
nasledovných predmetov: Procesná technika,
Výrobné systémy 2, Stacionárne dopravné
zariadenia, Technika na konverziu biomasy,
Bioinžinierstvo, Technika pre poľnohospodársku
výrobu 2, Technika pre živočíšnu výrobu 1.
Vzorkovnica bola využívaná aj na merania a
získavanie podkladov pre tvorbu záverečných
prác študentov prvého a druhého stupňa štúdia.
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ
V ďalšom období navrhujeme pokračovať vo
využívaní vzorkovnice pri praktických
cvičeniach predmetov, v ktorých obsahu je
zahrnutá výučba o technike využívanej v tejto
vzorkovnici. Vzorkovnicu navrhujeme postupne
dopĺňať o ďalšie zariadenia používané na
využívanie miestnych zdrojov energie na vidieku
ako aj o zariadenia na meranie vybraných

Poznámka
Vyhodnotenie spracoval:

fyzikálnych veličín .
doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ Stručne uviesť cieľ, na
Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ

2014

Vz-TF-4
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
Katedra stavieb
Vzorkovnica účelových stavieb a zariadení
Štúdium vplyvu konštrukcií a technológií
účelových stavieb na kvalitu prostredia
TF - PBT, MKP, SBT, PTI
D – denné, E - externé
1., 2., 3.

1.stupeň: 1.r oč. –46+26+28 2. roč. 42 3. roč.
25+32št. = 199 št.
2.stupeň: 1. roč. – 32 št.,
Záver. práce: 4 Bc., 3 dipl., 1 doktor.

Počet hodín PVŠ, h/študent

Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Vďaka využívaniu „Vzorkovnice účelových stavieb
a zariadení“ boli splnené stanovené ciele na rok
2014 a zároveň bola skvalitnená výuka v predmetoch
TZB, Technika prostredia, Rekonštrukcie a adaptácie
stavieb, BOZP technických zariadení a Diagnostika
technických zariadení. V rámci praktických cvičení
boli hodnotené mikroklimatické parametre a tvorba
škodlivín v chovnom prostredí, vyhodnotená hygiena
prostredia
pomocou
prístrojovej
techniky
a normatívov pre techniku prostredia. V predmete
Rekonštrukcie a adaptácie stavieb sa študenti
oboznámili s ďalšími konštrukčnými detailami
v rekonštruovaných ustajňovacích objektoch, taktiež
aj náväznosťou výsledkov rekonštrukcie z hľadiska
hodnotenia rizík v BOZP. V závislosti od vlhkosti
vzduchu a času i miesta odberu boli hodnotené
zmeny fyzikálnych a tepelnotechnických vlastností
separovanej
hnojovice
ako
plastického
podstielkového materiálu pre ležiskové boxy dojníc.
Ďalej boli vo vybraných objektoch VPP v rámci
záverečných prác zisťované faktory kvality
pracovného prostredia a BOZP pracovníkov
v agrosektore.
V nasledujúcom roku je potrebné pokračovať
v praktických cvičeniach z uvedených predmetov
a pripraviť
cvičenie
zamerané
na
návrh
a vyhodnotenie konštrukčných zmien ustajňovacích
objektov vo vzťahu k predchádzaniu extrémnych
tepelných záťaží zvierat i pracovníkov, čo je dôležité
aj v diagnostickej obratnosti študentov. Skvalitnením
meracích
zariadení
kontinuálne
snímajúcich
fyzikálne vlastnosti separátu približovať kvalitu

podstielky ku stupňu pohodlia a charakteristík
prostredia slamy, ako i dosledovanie regulácie tvorby
emisií v chovnom prostredí prípravou modifikácie
vetracieho systému.
Rok
Poznámka
Vyhodnotenie spracoval:

2014
Doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka
Vyhodnotenie spracoval:

2014

Vz-TF-9
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Katedra fyziky
Vzorkovnica poľnohospodárskej produkcie
Štúdium fyzikálnych vlastností existujúcej
poľnohospodárskej
produkcie
s cieľom
zisťovania
korelácií
medzi
meranými
fyzikálnymi
vlastnosťami
produktov
a vybranými ukazovateľmi kvality. Riešenie
záverečných prác.
Agrobiotechnológie, Agropotravinárstvo,
Bezpečnosť a kontrola potravín, Výživa ľudí,
Poľnohospodárska technika, Kvalita produkcie
D - denná, E - externá
1., 2., 3.
370
2h
Finančné prostriedky boli pridelené v sume
1.000 €. Prostriedky neboli vyčerpané. Firma
Micronix mohla prístroje dodať až v januári
2015, a teda nemohli byť uhradené
z prostriedkov roku 2014. Praktická výučba
študentov bola zameraná na meranie fyzikálnych
vlastností poľnohospodárskych produktov a
hodnotenie možných vplyvov na vybrané
ukazovatele kvality v predmete Biofyzika a
fyzikálne vlastnosti potravín. Boli riešené 3
bakalárske, 2 diplomové a 1 dizertačná práca.
Predpokladá sa využitie objednaných prístrojov
v roku 2015.
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ

2014
VzIng. Róbert Drlička, PhD.
Katedra kvality a strojárskych technológií
Vzorkovnica meracích zariadení na meranie ostrí
pracovných častí strojov / digitálne 3D skenovanie
všeobecných tvarov
Cieľ programu PVŠ Stručne uviesť cieľ, na Nadobudnutie praktických zručností a skúseností z
merania a hodnotenia všeobecných 3D tvarov
pomocou prenosných digitálnych mikroskopov
a pomocou optických 3D meracích metód,
spracovanie dát, vytvorenie modelov, výkresovej
dokumentácie a 3D tlač plastových súčiastok.
Plnenie cieľa bolo po konzultácií so zodpovenými
pracovníkmi VPP prispôsobený prideleným
prostriedkom a orientovaný na inováciu zariadenia
pre tribologické skúšky.
Študijný program, v ktorom sa PVŠ
Kvalita produkcie
využíva
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
2.
Počet študentov v programe PVŠ
47
Počet hodín PVŠ, h/študent
4
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ
Cieľ nebol naplnený kvôli neprideleniu požadovanej
sumy. Výška pridelených prostriedkov nebola
dostatočná na obstaranie potrebného väčšieho počtu
meracích zariadení a licencií príslušného softvéru
pre spracovanie výsledkov. Z rovnakých dôvodov
nebola obstaraná 3D tlačiareň.
Poznámka
Prostriedky neboli čerpane.
Vyhodnotenie spracoval:
Ing. Róbert Drlička, PhD.

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

2014
VZ-TF-15
Ing. Zoltán Záležák, PhD.
Katedra kvality a strojárskych technológií, TF
SPU v Nitre
Vzorkovnica diagnostiky emisií výfukových plynov
Diagnostikovanie a vyhodnocovanie technického
stavu benzínových spaľovacích motorov z hľadiska
produkcie emisií a v ďalšej časti programu
diagnostikovať elektrické veličiny s možnosťou
rýchleho merania teplôt na povrchu materiálov.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

KPI, PSZ, SBT

Poznámka

Na zabezpečenie cieľa programu bol daný návrh
finančného príspevku vo výške 9180,- Eur, z toho
boli pridelené finančné prostriedky v celkovej sume
1200,- Eur. Zakúpenie digitálneho dvojkanálového
teplomeru KT112 v cene 214,80,- Eur, momentového
kľúča TONA v cene 100, -Eur a zakúpenie
digitálneho testeru batérií a nabíjania s tlačiarňou
v cene 298,08,-Eur. Zakúpené zariadenia bude možné
použiť pre ďalšie bakalárske a diplomové práce.
Zo zvyšnej sumy bude realizovaná návšteva
výrobného závodu KIA Motors Slovakia so
študentmi z predmetu Opravy strojových skupín.

Vyhodnotenie spracoval:

Ing. Zoltán Záležák, PhD.

D - denná
1, 2
160
2
Cieľ programu sa podarilo naplniť v požadovanom
rozsahu. Praktická výučba študentov bola zameraná
na diagnostiku zdrojových súprav a elektrických
zariadení automobilov s využitím zakúpenej meracej
techniky. S ďalšími zakúpenými prístrojmi bolo
možné oboznámiť študentov v praktickej časti
cvičení „Diagnostika strojov a zariadení, Opravy
strojových skupín“ s reálnym využitím meradiel
a vyhodnotením nameraných hodnôt. Daný program
slúži aj na získavanie záverečných výstupov do
bakalárskych a diplomových prác.

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka

Vyhodnotenie spracoval:

2014
VZ-TF-13
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Katedra kvality a strojárskych technológií, TF SPU
v Nitre
Vzorkovnica diagnostickej stanice zdrojových sústav
strojov a zariadení.
Praktická ukážka činnosti servisnej diagnostiky
zdrojových sústav strojov a zariadení, používaných
v mobilnej technike. Kontrolné meranie
a diagnostikovanie alternátorov a dynám 12V a 24V,
kontrolné meranie a diagnostikovanie štartérov,
diagnostikovanie elektronických
a elektromechanických regulátorov, testovanie
batérií a nabíjania. Diagnostikovanie otáčok strojov
a zariadení bezdotykovou metódou
a diagnostikovanie prevádzkových a brzdových
kvapalín.
Kvalita produkcie
Spoľahlivosť a bezpečnosť techniky
Prevádzka dopravných strojov a zariadení
D - denná
1., 2.
cca 150
2
Cieľ programu sa nepodarilo naplniť v požadovanom
rozsahu. Praktická výučba študentov bola zameraná
na diagnostiku zdrojových súprav a elektrických
zariadení automobilov s využitím zakúpenej meracej
techniky. S ďalšími zakúpenými prístrojmi by bolo
možné oboznámiť študentov v praktickej časti
cvičení na predmete „Diagnostika strojov
a zariadení,“ s reálnym využitím servisnej dianostiky
v oblasti zdrojových sústav a diagnostických
postupov. Daný program slúži na získavanie
záverečných
výstupov
do
bakalárskych
a diplomových prác.
Na zabezpečenie cieľa programu bol daný návrh
finančného príspevku vo výške 7500,- Eur, z toho
boli pridelené finančné prostriedky v celkovej sume
1000,- Eur. Zakúpené boli zariadenia charakteru
digitálneho bezkontaktného otáčkomera Extech
RPM1 v cene 332,0,- Eur, digitálneho refraktometera
Auto Fluids Master 5in1 v cene 239,52,- Eur, testera
brzdovej kvalpaliny Ferodo FFT 100A v cene
394,31,- Eur a
a zakúpenie OEM hlukomeru
GM1351 v cene 26,0,- Eur. Zakúpené zariadenia
bude možné použiť pre ďalšie bakalárske
a diplomové práce.
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

2014
Vz – TF6
Ing. Radoslav Majdan, PhD.

Katedra dopravy a manipulácie
Vzorkovnica mobilných energetických prostriedkov

Stručne uviesť cieľ, na Sledovanie kvalitatívnych ukazovateľov olejových náplní

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka

Vyhodnotenie spracoval:

traktorov, sledovanie opotrebenia prevodovohydraulických systémov traktorov. Meranie
prevádzkových parametrov traktorov. Meranie rozmerov
traktorov za účelom určenia ťažiska.
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení

D - denná
1. 2. a 3. stupeň
30
2
Cieľ programu bol naplnený a študenti získali
poznatky zo sledovania čistoty oleja vnútorného
a vonkajšieho okruhu hydrauliky traktora
s možnosťou externej filtrácie.
Plánované prostriedky neboli pridelené v plnom
rozsahu, čerpanie prostriedkov bolo účelne
vynaložené takmer na 100 %, výstupom riešenia je
podaný patent a schválený úžitkový vzor.
Hujo

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

2014
Vz – TF16
Ing. Ján Kosiba, PhD.

Katedra dopravy a manipulácie
Vzorkovnica charakteristík činnosti hydrauliky a bŕzd

Stručne uviesť cieľ, na Prevádzkové meranie charakteristík činnosti hydraulických

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka

Vyhodnotenie spracoval:

obvodov poľnohospodárskych traktorov. A to prietok,
teplota a tlak oleja v hydraulickom obvode. Sledovanie
vplyvu olejov na prietokové charakteristiky
hydrogenerátorov, resp. vplyv oleja na činnosť brzdného
účinku traktorových súprav.
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení

D - denná
1. 2. a 3. stupeň
40
2
Cieľ programu bol naplnený a študenti získali
poznatky z merania záťažových charakteristík
hydraulického systému traktora pri agrotechnických
operáciách.
Plánované prostriedky neboli pridelené v plnom
rozsahu, čerpanie prostriedkov bolo účelne
vynaložené takmer na 100 %, výstupom riešenia sú
spracovávané diplomové a bakalárske práce.
Hujo

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
2014
Identifikácia programu PVŠ
Vz – TF 7
Gestor programu PVŠ
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Pracovisko (katedra)
Katedra dopravy a manipulácie
Roštová sušiareň
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ Stručne uviesť cieľ, na Praktická ukážka činnosti novej roštovej sušiarne so

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva

zdrojom tepla na plyn. Kontrolné meranie na roštovej
sušiarni. Meranie produkcie plynných emisií na zdroji
tepla pre spaľovanie plynu a porovnanie so zdrojom tepla
na dendromasu.
Technika pre bioenergetiku
Poľnohospodárska technika

Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

D - denná
2. a 3. stupeň
20
2
Cieľom programu bolo meranie plynných emisií na
sušiarni, cieľ programu bol splnený a študenti získali
poznatky z merania a spracovania nameraných
údajov.

Poznámka

Plánované prostriedky neboli pridelené v plnom
rozsahu, čerpanie prostriedkov bolo účelne
vynaložené takmer na 100 %.
Hujo

Vyhodnotenie spracoval:

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

2014
Vz – TF 8

Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Katedra dopravy a manipulácie
Hodnotenie stavu mobilných prostriedkov

Stručne uviesť cieľ, na Diagnostika riadiacich jednotiek a elektronických

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva

komponentov motorových vozidiel s praktickou ukážkou
merania, diagnostikovania, zmeny parametrov a
vyhodnotenia technického stavu vybraných technických
skupín mobilnej techniky. Meranie a vyhodnotenie stavu
prevádzkových kvapalín a elektropríslušenstva vozidiel.
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení

Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

D - denná
1. a 2. stupeň
20
2
Cieľ programu bol naplnený a študenti získali
poznatky z merania riadiacich jednotiek mobilných
prostriedkov, zhodnotenia stavu vybraných
technických skupín.

Poznámka

Plánované prostriedky neboli pridelené v plnom
rozsahu, čerpanie prostriedkov bolo účelne
vynaložené takmer na 100 %.
Hujo

Vyhodnotenie spracoval:

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

2014
Vz – TF11

Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Katedra dopravy a manipulácie
Servisná stanica klimatizačných zariadení

Stručne uviesť cieľ, na Praktická ukážka činnosti servisnej stanice klimatizačných

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva

zariadení, používaných v mobilnej technike. Kontrolné
meranie množstva chladiva a tlaku v chladiacom systéme
vozidiel, diagnostika uvedeného systému.
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení

Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

D - denná
1. a 2. stupeň
20
2
Cieľ programu bol naplnený a študenti získali
poznatky z merania klimatizácií mobilných
prostriedkov, funkcie a činnosti klimatizácie,
diagnostiky klimatizačných systémov.

Poznámka

Plánované prostriedky neboli pridelené v plnom
rozsahu, čerpanie prostriedkov bolo účelne
vynaložené takmer na 100 %, zamestnanec
absolvoval potrebné školenie v zmysle zákona.
Hujo

Vyhodnotenie spracoval:

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ

Poznámka

Vyhodnotenie spracoval:

2014
Vz-TF -10
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Katedra fyziky
Vzorkovnica poľnohospodárskej biomasy a biopalív
využívaných na energetické účely
Štúdium
fyzikálnych
vlastností
existujúcej
poľnohospodárskej
biomasy,
analýza
zmien
fyzikálnych vlastností počas jej energetického
zhodnocovania.
Zisťovanie
korelácií
medzi
meranými fyzikálnymi vlastnosťami biomasy,
biopalív a vybranými ukazovateľmi ich kvality.
Skúmanie vplyvu vonkajších podmienok na kvalitu
biomasy prostredníctvom merania fyzikálnych
parametrov vonkajšieho prostredia. Riešenie
záverečných prác.
Technika pre obnoviteľné zdroje energie, Technika
pre bioenergetiku, Poľnohospodárska technika
D - denná, E - externá
1., 2.
120
2h/študent
Ciele programu boli splnené, pridelené prostriedky
boli vyčerpané na 100 %.
Študenti si rozšírili praktické poznatky v oblasti
identifikácie kvalitatívnych ukazovateľov biomasy,
biopalív a biomazív. Vyčlenené prostriedky
výrazným spôsobom pomohli pri materiálnom
zabezpečení výučby predmetov Obnoviteľné zdroje
energie, Princípy alternatívnych zdrojov energie na
bakalárskom štúdiu a predmetu Fyzikálne princípy v
bioenergetike na inžinierskom štúdiu. Materiálna
platforma
zároveň
pomohla
kompletizácii
laboratórneho vybavenia, ktoré je využívané
študentmi
a
prispieva
najmä
k rozvoju
experimentálnych zručností študentov. Získané
vzorky materiálov, materiálne a prístrojové
vybavenie zároveň umožnilo realizovať praktickú
časť 6 diplomových a 4 bakalárskych prác. Získané
vzorkovnice prispeli k zlepšeniu názornosti
vyučovacieho procesu a k tiež k rozvoju praktických
zručností študentov v oblasti identifikácie
kvalitatívnych ukazovateľov biomasy a biopalív.
V ďalšom období navrhujeme dokompletizovať
meracie reťazce pre identifikáciu kvalitatívnych
parametrov biopalív a biomasy. V rámci
kompletizácie vzorkovnice odporúčame zakúpenie
vzoriek kvapalných a pevných biopalív a tiež vzoriek
biomazív.
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.

Vyhodnotenie programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ

2014
Vz-TF -11
RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Katedra fyziky
Vzorkovnica hodnotenia ovocia, zeleniny
a rastlinných produktov
Cieľ programu PVŠ
Stručne uviesť Cieľom výučby bolo overenie získaných teoretických
poznatkov pri praktickom využití počítačového
spracovania obrazu hodnotenia textúrnych vlastností
vzoriek a meranie ich mechanických vlastností na
trhacom stroji (jablká, slivky).
Študijný program, v ktorom sa PVŠ
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike.
využíva
Technika spracovania poľnohospodárskych
produktov. Kvalita produkcie. Spoľahlivosť a
bezpečnosť technických systémov.
Forma štúdia
D - denná, E - externá
Stupeň štúdia
1., 2.
Počet študentov v programe PVŠ
208
Počet hodín PVŠ, h/študent
2h/študent
Zhodnotenie cieľa programu PVŠ
Ciele programu boli splnené, pridelené prostriedky
boli vyčerpané.
Plán čerpania prostriedkov: 2.500 €/rok, Pridelené:
500 €/rok. Vyčerpané: 478 € bolo využité na vykrytie
faktúry z predchádzajúceho roka.
Študenti prakticky využívali vzorky pre riešenie
bakalárskych a diplomových prác. Vzorkovnicu
využilo na spracovanie záverečných prác 8 študentov
2. stupňa a 6 študentov 1. stupňa štúdia. Poznatky
boli využité pri výučbe predmetov: Počítačové
spracovanie obrazu. Počítačové modelovanie,
Metodika experimentu, Fyzikálne laboratórne
techniky a Vybrané kapitoly z fyziky.
Poznámka
Vo všetkých programoch sa predpokladá pokračovať
v hodnotení
textúry
povrchov
materiálov
počítačovým spracovaním obrazu a fraktálnou
analýzou a
hodnotením najmä mechanických
vlastností vzoriek (medza pevnosti, modul pružnosti)
pri namáhaní tlakom a ťahom pomocou trhacieho
stroja a textúrometra. Predpokladá sa rozšírenie
vzorkovnice o materiály potrebné na výrobu peliet
(slama, seno, odpadové kaly z bioplynovej stanice),
meranie ovocia a zeleniny a meranie mechanických
a textúrnych vlastností peliet. Predpokladá sa
hodnotenie aj mechanických a textúrnych vlastností
technických materiálov (potravinárske fólie, kovové
fólie, nite, drôty a textílie).
Vyhodnotenie spracoval:
RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Plán PVŠ na rok 2015– cvičenia, exkurzie, praxe

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

C–TF-6

Gestor programu PVŠ

doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov

Názov programu PVŠ

Stroje pre rastlinnú výrobu 3
Rozšírenie teoretických poznatkov o praktické skúsenosti s využitím
poľnohospodárskych

Cieľ programu PVŠ

strojov

pre

pozberové

spracovanie

zrnín.

Zabezpečenie cvičení - realizácia výučby pri praktickej činnosti
nastavovania poľnohospodárskej techniky v rámci predmetu.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

PTI, PKI

Forma štúdia

D - denné, E - externé

Stupeň štúdia

2.

Počet študentov v programe PVŠ

40 + 20

Počet hodín PVŠ, h/študent

4 h/študent

Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.

Doprava študentov

IV.

Doprava študentov

V.

Doprava študentov

VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
V rámci výučby predmetu SRV 3 sa uskutoční odborná exkurzia vo firme Agroservis, s.r.o..,
vo výrobných podnikoch Agrodivízia Selice a PD Zemné.

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

C–TF-7

Gestor programu PVŠ

doc. Ing. Pavol Findura, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov

Názov programu PVŠ

Stroje pre rastlinnú výrobu 2
Rozšírenie teoretických poznatkov o praktické skúsenosti s využitím
poľnohospodárskych strojov pre zber krmovín. Zabezpečenie cvičení -

Cieľ programu PVŠ

realizácia výučby pri praktickej činnosti nastavovania poľnohospodárskej
techniky v rámci daného programu PVŠ.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

PTI, PKI

Forma štúdia

D - denné, E – externé

Stupeň štúdia

2

Počet študentov v programe PVŠ

50 + 30

Počet hodín PVŠ, h/študent

4 h/študent

Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.

Doprava študentov, réžia prevádzky technického zabezpečenia.

IV.

Doprava študentov, réžia prevádzky technického zabezpečenia.

V.

Doprava študentov.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
V rámci výučby predmetu SRV 2 bude podľa potreby zapožičiavaná technika pre ošetrenie
Poznámka

a zber stebelnatých plodín, zároveň v máji sa uskutoční praktická výučba v podniku
Agroservis Komárno, s.r.o.

Informačný list programu PVŠ

Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

C–TF-8

Gestor programu PVŠ

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov

Názov programu PVŠ

Projektovanie výrobných systémov
Doplnenie teoretických poznatkov o praktické skúsenosti pri riešení

Cieľ programu PVŠ

priestorového usporiadania strojov vo výrobnom procese. Spoznanie
praktického využívania prvkov štíhlej výroby a optimalizačných metód.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

PTI, PKI

Forma štúdia

D – denné

Stupeň štúdia

2.

Počet študentov v programe PVŠ

50

Počet hodín PVŠ, h/študent

4 h/študent

Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
Poznámka

Doprava študentov, resp. pristavenie strojov do areálu TF SPU

Informačný list programu PVŠ

Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

C–TF-9

Gestor programu PVŠ

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov

Názov programu PVŠ

Ergonómia
Doplnenie teoretického štúdia o praktické poznatky pri antropocentrickom

Cieľ programu PVŠ

riešení pracovného priestoru ovládania strojov. Praktické poznanie
ovládania moderných strojov, vrátane riešení aplikácie technológií IKT.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

SBT, PSZ, PTI, PKI

Forma štúdia

D - denné, E-externé

Stupeň štúdia

2.

Počet študentov v programe PVŠ

80

Počet hodín PVŠ, h/študent

4 h/študent

Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.

Doprava študentov, resp. pristavenie strojov do areálu TF SPU.

IV.

Doprava študentov.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.

Poznámka

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

C–TF-9

Gestor programu PVŠ

Doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Pracovisko (katedra)

Katedra fyziky

Názov programu PVŠ

Vzorkovnica rastlinných produktov
Štúdium fyzikálnych vlastností existujúcich rastlinných produktov

Cieľ programu PVŠ

s cieom zisťovania korelácií medzi meranými fyzikálnymi vlastnosťami
produktov a vybranými ukazovateľmi kvality. Riešenie záverečných prác.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

Agrobiotechnológie, Agropotravinárstvo, Bezpečnosť
a kontrola potravín, Výživa ľudí, Poľnohospodárska
technika, Kvalita produkcie

Forma štúdia

D - denné, E-externé

Stupeň štúdia

1,2.3.

Počet študentov v programe PVŠ

370

Počet hodín PVŠ, h/študent

2h/študent

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

8.000

Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.

1500,-

Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, materiálnotechnické zabezpečenie.

IV.

1500,-

Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, materiálnotechnické zabezpečenie.

V.

1000,-

Riešenie

bakalárskych,

diplomových

a dizertačných

prác,

materiálno-

technické zabezpečenie.
VI.
VII.
VIII.
IX.

1500,-

Režijné náklady na zabezpečenie praktickej výučby

X

1500,-

Praktická výučba študentov zameraná na meranie fyzikálnych vlastností
poľnohospodárskych produktov a hodnotenie možných vplyvov na vybrané
ukazovatele kvality. Riešenie BP, DP a dizertačných prác.

XI.

1000,-

Praktická výučba študentov zameraná na meranie fyzikálnych vlastností
poľnohospodárskych produktov a hodnotenie možných vplyvov na vybrané
ukazovatele kvality. Riešenie BP, DP a dizertačných prác.

XII.
Poznámka

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

2015
C-TF-1
Ing. Štefan Boďo, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Prevádzková prax

Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ

Cieľ programu PVŠ
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Plán čerpania prostriedkov, €/rok

V zmysle Informačného
a pokynov garanta praxe
PTB, TOZ
D
1
200
1 týždeň / študent

listu

predmetu

Účel

Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.

Doprava študentov, ubytovanie, stravovanie
Doprava študentov, ubytovanie, stravovanie
Doprava študentov, ubytovanie, stravovanie
Doprava študentov, ubytovanie, stravovanie

VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
Poznámka

Doprava študentov, ubytovanie, stravovanie
Doprava študentov, ubytovanie, stravovanie
Doprava študentov, ubytovanie, stravovanie
Študenti budú rozdelení po študijných skupinách, pričom každá skupina
absolvuje povinnú prax v zmysle študijného plánu v trvaní 1 týždeň na VPP
SPU s.r.o. Kolíňany.

.

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

C-TF-2
Ing. Štefan Boďo, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Odborná prax
V zmysle Informačného listu predmetu a pokynov garanta
praxe

Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ

Cieľ programu PVŠ
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent

PTI
D
2
10
2 týždne / študent

Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Doprava študentov, ubytovanie, stravovanie
Doprava študentov, ubytovanie, stravovanie

VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.

Študenti budú rozdelení na 2 skupiny, pričom každá skupina absolvuje
Poznámka

povinnú prax v zmysle študijného plánu v trvaní 2 týždne na VPP SPU s.r.o.
Kolíňany.

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

C-TF-3
Gestor programu PVŠ
doc. Ing. Roman Gálik, PhD.
Pracovisko (katedra)
Technická fakulta, SPU v Nitre
Názov programu PVŠ
Mechanizácia živočíšnej výroby
Využitie vybavenia VPP SPU, s.r.o., farma Oponice na
praktickú výučbu študentov z oblasti konzervovania,
vyberania, miešania a zakladania objemových, ako aj
Cieľ programu PVŠ
jadrových krmív, zásobovania fariem vodou, napájacích
systémov, zariadení na dojenie a ošetrovanie mlieka,
technológií chovu jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka,
strojov na podstielanie a odstraňovanie hnoja a výkalov.
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva
Manažment živočíšnej výroby – FAPZ
Hipológia - FAPZ
Forma štúdia
D
Stupeň štúdia
1
Počet študentov v programe PVŠ
80
Počet hodín PVŠ, h/študent
3 hodiny / študent
Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
Poznámka

Doprava študentov po študijných skupinách na praktickú výučbu

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

C-TF-4
Gestor programu PVŠ
doc. Ing. Roman Gálik, PhD.
Pracovisko (katedra)
Technická fakulta, SPU v Nitre
Názov programu PVŠ
Miešací kŕmny voz a jeho využitie na VPP SPU, s.r.o., závod
Oponice
Využívanie vybavenia VPP SPU, s.r.o. na praktickú výučbu
študentov z oblasti prípravy kompletnej kŕmnej dávky pre
hovädzí dobytok pomocou viacúčelového miešacieho
Cieľ programu PVŠ
kŕmneho voza (vyberanie, váženie, miešanie, rozdeľovanie
kompletnej kŕmnej dávky).
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva
PTI
Forma štúdia
D
Stupeň štúdia
2
Počet študentov v programe PVŠ
40
Počet hodín PVŠ, h/študent
2 hodiny / študent
Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
Poznámka

Doprava študentov po študijných skupinách na praktickú výučbu

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

C-TF-5
doc. Ing. Roman Gálik, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Technika na zhodnocovanie rôznych druhov odpadov

Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ

Využívanie vybavenia spoločnosti A.S.A. Trnava, s.r.o. Vzhľadom na
prioritné postavenie zhodnocovania odpadov, spoločnosť už niekoľko
Cieľ programu PVŠ

rokov

spracováva

biologicky

rozložiteľný

odpad

vo

vlastnej

kompostárni s celkovou kapacitou až 1500 t hotového kompostu ročne.
Spoločnosť sa spolu s hlavnou činnosťou zameriava i na zhodnocovanie
rôznych druhov odpadov – druhotných surovín (papier, PET fľaše,
viacvrstvové

obaly,

plastové

fólie,

sklo

a plechovky od nápojov) prostredníctvom dotrieďovania a lisovania.
Spoločnosť ďalej prevádzkuje zberné dvory problémových odpadov z
domácnosti.
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent

TOZ
D
1
40
2 hodiny / študent

Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
Poznámka

Doprava študentov po študijných skupinách na praktickú výučbu

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

C-TF-6
doc. Ing. Roman Gálik, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Destilačná kolóna
Využívanie vybavenia spoločnosti H+N Invest, s.r.o. –

Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ

Močenok,

Cieľ programu PVŠ

pričom

úrovňou

vybavenosti

a technológie patrí medzi NAJMODERNEJŠIE PÁLENICE
na Slovensku. Pálenica je vybavená destilačnou kolónou,
ktorá umožňuje získavanie kvalitného destilátu aj pri nižšej
kvalite pripraveného kvasu.
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent

TOZ
D
1
40
2 hodiny / študent

Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
Poznámka

Doprava študentov po študijných skupinách na praktickú výučbu

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

C-TF-7

Gestor programu PVŠ

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Technická fakulta, SPU v Nitre
Biotechnická kontrola dojacich zariadení

Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ

Cieľ programu PVŠ
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Mesiac

Suma, €

Praktická ukážka postupu biotechnickej kontroly
v podmienkach vybratej farmy dojníc.
PTI
D
2
20
2 hodiny / študent
Účel

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
Poznámka

Doprava študentov na praktickú výučbu

Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

Vz–TF

Gestor programu PVŠ

doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.

Pracovisko (katedra)

Katedra dopravy a manipulácie, TF SPU v Nitre

Názov programu PVŠ

Roštová sušiareň
Praktická ukážka činnosti novej roštovej sušiarne so
zdrojom tepla na plyn. Kontrolné meranie na roštovej

Cieľ programu PVŠ

sušiarni. Meranie produkcie plynných emisií na zdroji
tepla pre spaľovanie plynu a porovnanie so zdrojom tepla
na dendromasu.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

Technika pre bioenergetiku
Poľnohospodárska technika

Forma štúdia

D - denná

Stupeň štúdia

2., 3.

Počet študentov v programe PVŠ

cca 20

Počet hodín PVŠ, h/študent

2

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

8.063 €/rok

Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.
Praktická výučba, Vyhodnotenie statiky sušenia roštovej sušiarne, materiálno IV.

600,-

technické zabezpečenie zadanej úlohy,

zapožičanie požadovanej techniky.

Preprava študentov.
V.

1.200,-

Príprava kontrolných meraní. Príprava prístrojov, snímačov, kontrola
a zabezpečenie odberných miest. Posúdenie technického stavu zdroja tepla.

VI.
VII.
Nákup náhradných senzorov pre prístroj Testo 330-2LL

VIII.

235.-

-senzor O2

546.-

- senzor CO

704.-

- senzor NO

704.-

- špec. Modul COlow

24.-

- náhradný filter

IX.

1.600,-

X

1.700,-

XI.

600,-

Kontrolné meranie na roštovej sušiarni.
Meranie produkcie plynných emisií na zdroji tepla na ohrev sušiaceho
prostredia.
Vyhodnotenie kontrolného merania na sušiarni a emisného stavu na zdroji

tepla.
XII.
Poznámka

150,-

Príprava výstupov pre diplomové práce a dizertačné práce

Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu.

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

Vz–TF

Gestor programu PVŠ

Ing. Juraj Jablonický, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra dopravy a manipulácie, TF SPU v Nitre

Názov programu PVŠ

Hodnotenie stavu mobilných prostriedkov
Diagnostika

riadiacich

jednotiek

a elektronických

komponentov motorových vozidiel s praktickou ukážkou
merania, osciloskopické meranie, diagnostikovania, zmeny
Cieľ programu PVŠ

parametrov a vyhodnotenia technického stavu vybraných
technických

skupín

a vyhodnotenie

stavu

mobilnej

techniky.

prevádzkových

Meranie
kvapalín

a elektropríslušenstva vozidiel.
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

Prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení

Forma štúdia

D - denná

Stupeň štúdia

1., 2.

Počet študentov v programe PVŠ

cca 20

Počet hodín PVŠ, h/študent

2

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

5950,- €/rok

Mesiac

Suma, €

Účel
Teoretická príprava študentov k zásadám používania diagnostických zariadení.

I.
II.

0,-

III.

0,-

Praktická výučba merania, snímania parametrov a zmeny údajov v riadiacich
jednotkách motorových vozidiel.
Praktická výučba merania s overením nameraných údajov, realizované
v laboratóriu spaľovacích motorov TF.
Nákup moderného komplexného testeru pre diagnostiku komponentov

IV.

5570,-

elektrických a elektronických zariadení vozidiel so softvérovou podporou,
zaškolenie obsluhy a praktické ukážky merania pre študentov s vyhodnotením
poškodením elektrických snímačov v mobilnej technike.

V.
VI.
VII.
VIII.

150,-

Návšteva výrobného podniku PSA Trnava, montážna linka Peugeot 208,
spojené s prednáškou.

Kontrolné
IX.

80,-

merania

meranie

prevádzkových

kvapalín,

akumulátorov

s vyhodnotením technického stavu mobilnej techniky na VPP Kolíňany.
Preprava študentov.

X

150,-

XI.

0,-

XII.
Poznámka

Návšteva výrobného závodu ZF Levice, výroba podvozkových častí vozidiel,
odborná prednáška.
Vyhodnotenie meraní mobilnej techniky, spracovanie výsledkov seminárnych
prácach.
Príprava výstupov pre bakalárske a diplomové práce.

Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu.

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

Vz–TF

Gestor programu PVŠ

Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra dopravy a manipulácie, TF SPU v Nitre

Názov programu PVŠ

Analýzy filtrov a olejov v mobilnej technike.
Praktická ukážka rozboru olejov a laboratórne meriania

Cieľ programu PVŠ

prietokových účinností rôznych typov filtrov s rôznym
stupňom znečistenia olejových náplní.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

Prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení

Forma štúdia

D - denná

Stupeň štúdia

1., 2., 3.

Počet študentov v programe PVŠ

cca 20

Počet hodín PVŠ, h/študent

2

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

4 500,- €/rok

Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
Teoretická
III.

0,-

praktická

a hydrotechnika,

výučba

Tekutinové

študentov

predmetu

mechanizmy

zadanie

Teplotechnika
skupinových

seminárnych prác.
IV.

950,-

Teoretická a praktická výučba s popisom laboratórneho hydraulického
skúšobného zariadení.
Zakúpenie požadovaného zariadenie, príprava kontrolných meraní. Príprava

V.

1400,-

prístrojov, snímačov, kontrola a zabezpečenie odberných miest. Zakúpenie
filtrov, dezinfekčnej sady a prevádzkových náplní.
Posúdenie stavu filtrov a olejov, zaslanie vzoriek do akreditovaného

VI.

750,-

laboratória na potrebnú analýzu, vysvetlenie rozboru analyzovaných vzoriek
študentom.

VII.
VIII.
IX.

600,-

X

800,-

Kontrolné ďalšej skupiny filtrov, technické zabezpečenie zadanej úlohy,
zapožičanie požadovanej techniky. Preprava študentov.
Návšteva

vývojového

centra

a výrobného

závodu

PSA

v Trnave

a spoločnosti SAUVER DUNFOS v Dubnici nad Váhom.
XI.

0,-

Príprava výstupov pre bakalárske a diplomové práce.

XII.
Poznámka

Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu.

3.2 Plán PVŠ na rok 2015 – DVV

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

DVVČ

Gestor programu PVŠ

doc. Ing. Martin Kotus, PhD.

Katedra kvality a strojárskych technológií
Technická fakulta
Názov programu PVŠ
Odolnosť prídavných návarových materiálov pri hodnotení kvality
oteruvzdorných vrstiev
Cieľom programu je praktické riešenie problému opotrebenia
pôduspracujúcich nástrojov v prevádzkových podmienkach.
Zámerom je vytvorenie oteruvzdorných vrstiev na častiach strojov
Cieľ programu PVŠ
pracujúcich v pôdnych podmienkach. Výsledky odolnosti proti
opotrebeniu takto vytvorených vrstiev porovnať a zhodnotiť
z hodnotami dosiahnutými v laboratórnych podmienkach.
Na základe laboratórnych a prevádzkových skúšok definovať
vhodný prídavný materiál na renováciu za účelom predlženia
životnosti nástroja a tým zníženia prevádzkových nákladov.
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva
Kvalita produkcie
Pracovisko (katedra)

Forma štúdia

D, E

Stupeň štúdia

2 - Inžiniersky

Počet študentov v programe PVŠ

78 – Tribológia a tribotechnika
2 – študenti inžinierskeho štúdia
4 hodiny výučba (78 študentov)
16 hodín diplomanti (2 študenti)
1800,-

Počet hodín PVŠ, h/študent
Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.

- nákup prídavných návarových materiálov
- nákup spotrebného materiálu pre laboratórne merania (rezanie,
brúsenie, leštenie)
- nákup spotrebného materiálu pre skúšky odolnosti proti opotrebeniu
(laboratórium KKST TF - ČSN 01 5084)

IV.
V.
VI.

- nákup a príprava pôduspracujúcich nástrojov pre prevádzkové skúšky
- samotné naváranie – vytvorenie oteruvzdorných vrstiev

VII.
VIII.
IX.

- aplikácia a sledovanie nástrojov v prevádzke
- stanovenie metalografickej štruktúry (laboratórne skúšky)

X
XI.
XII.

- vyhodnotenie výsledkov a definovanie vhodnosti prídavného
materiálu pre praktické využitie

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

DVVČ

Gestor programu PVŠ

DVVČ

Pracovisko (katedra)

Ing. Rastislav Mikuš, PhD.

Názov programu PVŠ

Katedra kvality a strojárskych technológií, TF SPU v Nitre
3D hodnotenie opotrebenia pôduspracujúcich nástrojov

Cieľ programu PVŠ

Stupeň štúdia

Využitie 3D skenera na bezkontaktné zisťovanie
opotrebenia pôduspracujúcich nástrojov
opotrebených pri prevádzkových skúškach v rámci
riešenia záverečných prác študentov.
Kvalita produkcie, Spoľahlivosť a bezpečnosť techniky,
Poľnohospodárska technika
D, E

Počet študentov v programe PVŠ

1, 2

Počet hodín PVŠ, h/študent

2

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

30

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

Forma štúdia

Mesiac

Účel

3000,-

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Príprava prevádzkových skúšok (obstaranie pôduspracujúcich
nástrojov, resp. ich rezných častí)
Obstaranie príslušenstva 3D skenera (laserový zdroj, softvér,
polohovadlo)

VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
Poznámka

Realizácia prevádzkových skúšok

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

DVVČ-TF-

Gestor programu PVŠ

Ing. Ivan Kováč, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra kvality a strojárskych technológií, TF SPU v Nitre

Názov programu PVŠ

Nasycovanie povrchových vrstiev ocelí bórom v procese horenia
elektrického oblúka
Overenie tvorby oteruvzdorných vrstiev pretavovaním povrchov ocelí
v prostrediach obohatených o bór a ich odskúšanie na vybraných trecích
uzloch.
Cieľ programu PVŠ
Riešenie záverečných prác.
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva
Manažérstvo kvality produkcie (Bc.), Kvalita produkcie
(Ing., PhD)
Forma štúdia
D - denné, E – externé
Stupeň štúdia

1, 2, 3

Počet študentov v programe PVŠ

5-6

Počet hodín PVŠ, h/študent

50

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

3200 €/rok

Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.
IV.
V.

Zabezpečenie prostredí vhodných na nasycovanie bórom, nákup
technických plynov a vhodných materiálov pre nasycovanie.
Príprava vzoriek pre analýzy

VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.

Poznámka

Chemická analýza vzoriek
Realizácia a vyhodnotenie laboratórnych skúšok.

3.3 Plán PVŠ na rok 2015 – Vzorkovnice

Plán programu Vz- TF – 5 Vzorkovnica presného poľnohospodárstva na rok 2015
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

Vz – TF - 5

Gestor programu PVŠ

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov, TF SPU v Nitre

Názov programu PVŠ

Vzorkovnica presného poľnohospodárstva
Prakticky využívať existujúcu bázu technických zariadení
a technologických
Rozširovať

postupov

praktické

poznatky

v rastlinnej

výrobe.

študentov

v oblasti

využívania informačných technológií vo sfére riadenia
poľnej výroby s dopadom na racionálne využívanie
techniky, zvýšenie efektívnosti výroby a zlepšenie

Cieľ programu PVŠ

dopadov na životné prostredie. Vzorkovnicu rozšíriť
o parcelné

experimenty

poloprevádzkovú

a

plochu

o

experimentálnu

variabilného

hnojenia.

Vzorkovnica bude využívaná aj pre praktickú prípravu
bakalárskych, diplomových a dizertačných záverečných
prác.
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

PTB, PKB, PTI, PKI, SBT, PSZ

Forma štúdia

D - denné, E – externé

Stupeň štúdia

1., 2., 3.

Počet študentov v programe PVŠ

200

Počet hodín PVŠ, h/študent

4

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

16 700 €/rok

Mesiac

Suma, €

I.

700

II.

300

III.

800

IV.

1 500

V.

1 500

VI.

2 000

Účel (predpokladaný plán čerpania týchto prostriedkov so stručným účelom)
Prenos dát, ročná licencia na monitorovanie a prenos dát – traktor NH T6070,
traktor JD 8230
Prenos dát, ročná licencia na korekčný signál SKPOS, využívanie zariadenia na
monitorovanie pohybu traktora a na navádzanie strojov.
Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu traktora a na
navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF a variabilných postupov.
Realizácia pokusov s variabilným hojením. Využívanie strojov na praktickú
výučbu. Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.
Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu traktora, na
navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF a variabilných postupov.
Realizácia pokusov s variabilným hojením. Využívanie strojov na praktickú
výučbu. Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.
Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu traktora, na
navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF a variabilných postupov.
Realizácia pokusov s variabilným hojením. Využívanie strojov na praktickú
výučbu. Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.
Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu traktora, na
navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF a variabilných postupov.
Realizácia pokusov s variabilným hojením. Využívanie strojov na praktickú

VII.

VIII.

IX.

X

XI.
XII.
Poznámk

výučbu. Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.
Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu traktora, na
navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF a variabilných postupov. Riešenie
2 000
bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.
Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu traktora, na
navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF a variabilných postupov. Riešenie
2 000
bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.
Ročná licencia signálu SF 2. Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie
pohybu traktora, na navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF a variabilných
postupov. Realizácia pokusov s variabilným hojením. Riešenie bakalárskych,
diplomových a dizertačných prác.
Budovanie Vzorkovnice – obstaranie zariadenie na snímkovanie z malých výšok
7 500
DRON
Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu traktora, na
navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF a variabilných postupov.
Realizácia pokusov s variabilným hojením. Využívanie strojov na praktickú
1 500
výučbu. Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.
Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu traktora, na
navádzanie strojov. Realizovanie operácií CTF a variabilných postupov.
Realizácia pokusov s variabilným hojením. Využívanie strojov na praktickú
800
výučbu..
Prenos dát, využívanie zariadení na monitorovanie pohybu traktora, na
200
navádzanie strojov.
Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu.

a
Plán spracoval:

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Plán programu Vz- TF – 6 Vzorkovnica závlahových zariadení za rok 2015
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

Vz-TF-6

Gestor programu PVŠ

doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov, TF SPU v Nitre

Názov programu PVŠ

Vzorkovnica závlahových zariadení

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

Štúdium konštrukcie závlahovej techniky (Fregat, Valmont
a pásové zavlažovače) praktické hodnotenie kvality práce,
využívanie závlahových systémov, technické vybavenie
čerpacej stanice . Rozširovať praktické poznatky študentov
v oblasti využívania závlahových technológií v poľnej
výrobe. Zvýšenie efektívnosti výroby a zlepšenie dopadov
na životné prostredie. Vzorkovnica bude využívaná aj pre
praktickú prípravu bakalárskych a diplomových
záverečných prác.
PTB, PKB, PTI, PKI, KI - FZKI

Forma štúdia

D – denné, E – externé

Stupeň štúdia

1., 2.

Počet študentov v programe PVŠ

100

Počet hodín PVŠ, h/študent

8

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

24.500 €/rok

Cieľ programu PVŠ

Suma, €

Účel (predpokladaný plán čerpania týchto prostriedkov so stručným účelom)

III.

3000,-

IV.

2000,-

V.

2000,-

VI.

3000,-

VII.

3500,-

VIII.

2500,-

Príprava čerpacej stanie. Príprava zavlažovacej techniky. Spustenie čerpacej
stanice. Praktická výučba, Repasovaná čerpacia stanica v Oponiciach.
Praktická výučba, Repasovaná čerpacia stanica v Oponiciach.
Repasované širokozáberové pivotové zavlažovače Fregat, Valmont. Repasácia
pásových zavlažovačov.
Aplikácia závlahovej dávky. Realizácia pokusov pri zavlažovaní vybraných
plodín. Možnosti riadenia širokozáberové zavlažovača Valmont –
Lineár.Využívanie strojov na praktickú výučbu.
Riešenie diplomových prác.
Spustenie čerpacej stanice. Aplikácia závlahovej dávky. Realizácia pokusov
pri zavlažovaní vybraných plodín. Možnosti riadenia širokozáberové
zavlažovača Valmont – Lineár. Využívanie strojov na praktickú výučbu.
Riešenie diplomových prác.
Spustenie čerpacej stanice. Aplikácia závlahovej dávky. Realizácia pokusov
pri zavlažovaní vybraných plodín. Využívanie strojov na praktickú výučbu.
Riešenie diplomových prác. Možnosti riadenia pásových zavlažovačov RM.
Spustenie čerpacej stanice. Aplikácia závlahovej dávky. Realizácia pokusov
pri zavlažovaní vybraných plodín. Využívanie strojov na praktickú výučbu.

Mesiac
I.
II.

IX.

2500,-

X

3500,-

Riešenie diplomových prác. Možnosti riadenia pásových zavlažovačov RM.
Spustenie čerpacej stanice. Aplikácia závlahovej dávky. Realizácia pokusov
pri zavlažovaní vybraných plodín. Využívanie strojov na praktickú výučbu.
Riešenie diplomových a dizertačných prác.
Praktická výučba, Repasovaná čerpacia stanica v Oponiciach.
Repasované širokozáberové pivotové zavlažovače Valmont (postrekovačmi
Xcel , 52 postrekovačov Wobber) a Fregat (32 postrekovačov T-wobb).

XI.
XII.
Poznámka
Plán
spracoval:

Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu.
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

Plán programu Vz- TF – Vzorkovnica závlahových zariadení za rok 2015
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

Vz-TF-17

Gestor programu PVŠ

Ing. Miroslav Macák, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra strojov a výrobných systémov, TF SPU v Nitre

Názov programu PVŠ

Vzorkovnica záhradníckej, vinohradníckej mechanizácie
a techniky na parkové úpravy
Prevádzať kontaktnú výučbu predmetov vybraných študijných
programov so zameraním sa na praktickú realizáciu záverečných
prác študentov všetkých 3 stupňoch štúdia.

Cieľ programu PVŠ

Vytvorená prístrojová databáza bude mať za cieľ podporiť
vykonávanie praktickej výučby a výskumných meraní v rámci
riešených a pripravovaných projektov v spolupráci s VPP,
s cieľom podporiť efektívnosť rastlinnej výroby.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

PTB, PKB, PTI, PKI,PSZ SBT, plus záhradkári

Forma štúdia

D - denné, E - externé

Stupeň štúdia

l.,2.,3.

Počet študentov v programe PVŠ

760

Počet hodín PVŠ, h/študent

4

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

15 900 €/rok

Mesiac
I.

Suma, €

Účel (predpokladaný plán čerpania týchto prostriedkov so stručným účelom)
Využívanie techniky pre vykonanie záverečných prác študentov. Úprava meracích

950 zariadení.
II.

950 Využívanie techniky pre praktickú výučbu.

III.

1500 Využívanie techniky pre praktickú výučbu.

IV.

1500 Využívanie techniky pre praktickú výučbu.

V.

1500 Využívanie techniky pre praktickú výučbu.

VI.

Využívanie techniky pre praktickú výučbu. Zakúpenie systémového reverzibilného

1500 nosiča meracej technika a náradia (dvojosový záhradnícky malotraktor).
VII.

Využívanie techniky pre vykonanie záverečných prác študentov. Technické

1500 zabezpečenie pre vykonanie poľných experimentov.
VIII.

Využívanie techniky pre vykonanie záverečných prác študentov. Technické

1500 zabezpečenie pre vykonanie poľných experimentov.
IX.

Využívanie techniky pre vykonanie záverečných prác študentov. Technické

1500 zabezpečenie pre vykonanie poľných experimentov.
X

1500 Využívanie techniky pre praktickú výučbu. Využívanie techniky pre vykonanie

záverečných prác študentov. Technické zabezpečenie pre vykonanie poľných
experimentov.

XI.

Využívanie techniky pre praktickú výučbu. Využívanie techniky pre vykonanie
záverečných prác študentov. Technické zabezpečenie pre vykonanie poľných

1100 experimentov.
XII.
Poznámka

900 Využívanie techniky pre praktickú výučbu.
Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu.

Plán programu Vz- TF – Vzorkovnica závlahových zariadení za rok 2015

Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

2015

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Plán čerpania prostriedkov, eur/rok
Mesiac
I.

Vz–TF-4
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
Katedra stavieb, TF SPU v Nitre
Vzorkovnica účelových stavieb a zariadení
Pripraviť a realizovať praktickú časť vyučovania s
využívaním vzorkovnice účelových objektov k cvičeniam
z predmetov Technické zariadenia budov, Technika
prostredia, Diagnostika a obnova technických zariadení,
Prevádzkovanie a bezpečnosť techniky, Technika pre ŽV 1,
Technika pre poľnohospodársku výrobu 1, Mechanizácia
ŽV (FAPZ) - z hľadiska aktuálnej problematiky a metodík
pre riešenia kvality prostredia a jeho technických
a technologických nadväzností.
Prevádzková bezpečnosť techniky, Poľnohospodárska
technika, Poľnohospodárska technika a komerčné činnosti,
Manažment živočíšnej výroby (FAPZ)
D - denná, E – externá
1., 2., 3.
320 + 4 Bc. práce + 2 Ing. práce + 1 PhD. práca
4

37920 eur

Suma, eur
Účel
Príprava
ukážok
odberu
a
vyhodnotenia
vzoriek podstielky separovaného kalu
820

II.

340

III.

800

IV.

14960

V.

3250

hnojovice a slamy k laboratórnym rozborom pre analýzu zmien vlhkosti pri
alternatívnych prevádzkových režimoch, oprava 2 prístrojov COMET
a kalibrácia 4 prístrojov COMET na meranie teploty a vlhkosti prostredia. Plán
nákladov = 820 eur
Technické zabezpečenie vzorkovnice a príprava praktických cvičení na letný
semester k praktickej výuke hodnotenia stavu kvality prostredia - prašnosti,
hluku a denného osvetlenia v ustajňovacích objektoch a kontrola bezpečnosti
častí rekonštruovaných objektov k praktickým cvičeniam z predmetu Technika
prostredia a BOZP technických zariadení, kontroly a kalibrácie prístrojov
(snímače CO2 a Luxmeter) plán nákladov = 340 eur
*Príprava praktických cvičení z predmetu Technika prostredia a meraniu
prašnosti prostredia laserovou i gravimetrickou metódou v prevádzkových
objektoch k predmetu Diagnostika technických zariadení, kompletácia
ukážkového zariadenia špeciálnym meracím čerpadlom, aktuálizácia metodiky
pre elaboráty z praktických cvičení (čerpadlo, filtre). Plán nákladov = 800 eur
*Praktická výučba zameraná na vyhodnotenie rozdielov produkcie
škodlivých plynov pri dvoch spôsoboch riešenia výmeny vzduchu
v rekonštruovaných objektoch na farme dojníc z predmetu Technika prostredia
a Technické zariadenia budov, Technika pre poľnohospodársku výrobu a
ukážky meraní a hodnotení CO2 v poľnohospodárskej prevádzke (návrh
opravy rekonštrukcie strešného svetlíka inovovaným riešením - náhrada
drôtoskla v hrebeňovom vetracom svetlíku špeciálnou reflexnou fóliou
s ovládacími prvkami pre tepelné extrémy). Plán nákladov = 14960 eur
*Praktické cvičenia k predmetu Diagnostika technických zariadení

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Poznámka

orientovaných k hodnoteniu využívania sprchového systému a ventilátorov pre
dojnice, s prídavnou zložkou sálavého tepla pri rôznych typoch pracoviska
a stavu transparentných plôch a kvality chovného prostredia zvierat
uspôsobením vzorkovnice typov konštrukcií, povrchového riešenia a chemizmu
povrchovej ochrany materiálov (oprava krycej fólie tieniaceho prístrešku
s časťou demonštrácie reflexnej plachty vo vzťahu k zmenám teplotnovlhkostných indexov). Plán nákladov = 3250 eur
2350 Praktické cvičenia k zisťovaniu eliminácie tepelného stresu dojníc s meraním
mikroklimatických parametrov v oboch alternatívne riešených objektoch –
sprchy v kombinácii s núteným vetraním a sprchy v kombinácii
s vegetačným, resp. nevegetačným tienením - so súčasným zaznamenávaním
správania zvierat, hluku v ustajňovacích objektoch a celkovým etologickým
hodnotením výstupov kamerových záznamov, s porovnaním spotreby vody,
energie a konečného ochladzovacieho efektu. Plán nákladov =2350 eur
2180 Praktické merania k záverečným bakalárskym a inžinierskym prácam
zameraných k riešeniu kvality a bezpečnosti chovateľského prostredia
a požiarnej ochrany (kompletizácia teflónových hadičiek k použitiu
fotoakustickej metódy hodnotenia emisií vo vzťahu k letným extrémom
v chovnom prostredí). Plán nákladov = 2180 eur
3750 Praktické merania k záverečným bakalárskym a inžinierskym prácam
zameraných k riešeniu kvality, bezpečnosti chovateľského prostredia
a požiarnej ochrany (analýzy sušiny separovanej hnojovice vo vzťahu
k skúškam vzplanutia, vznietenia a skúškam nehorľavosti). Plán nákladov =
3750 eur
130 Príprava a kontrola bezpečnosti častí rekonštruovaných objektov k praktickým
cvičeniam z predmetu Technika prostredia a BOZP technických zariadení
a zisťovanie prašnosti metódou merania v reálnom čase pomocou difrakcie
laserového lúča v nadväznosti na sledované parametre kvality prostredia. Plán
nákladov = 130 eur
1980 *Praktické cvičenia s meraním vplyvu odparu a vlhkosti vzduchu
podstielkového separátu a slamy na kvalitu ležiska a zmeny jeho požiarnotechnických vlastností pri sledovaní mikroklimatických parametrov (teploty,
relatívnej vlhkosti a rýchlosti prúdenia interiérového vzduchu v oboch
alternatívne riešených objektoch so súčasným zaznamenávaním parametrov
vonkajšieho vzduchu) a prašnosti. Plán nákladov = 1980 eur
4800 *Praktické cvičenia k hodnoteniu protiradónovej ochrany prevádz. objektov
a praktická výuka z predmetu Stavebné materiály spojená s rozbormi
a hodnotením fyzikálnych vlastností súvisiacich s bezpečnosťou
poľnohospodárskej prevádzky. Plán nákladov = 4800 eur
2560 *Praktické cvičenia (exkurzia) z predmetu BOZP technických zariadení
venovaných tlakovým, zdvíhacím a elektrickým zariadeniam, praktická
výučba zameraná na meranie a vyhodnotenie produkcie škodlivých plynov
a parametrov spôsobujúcich diskomfort na farme dojníc z predmetu
Technika pre živočíšnu výrobu 1, Mechanizácia živočíšnej výroby. Príprava
cvičení z protiradónovej ochrany. Plán nákladov = 2560 eur
Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu.

Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)

2015

Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Plán čerpania prostriedkov, eur/rok
Mesiac
I.
II.
III.

Suma, eur

570,-

V.

0,-

ventilov, popis palivových sústav a diagnostických postupov. Zakúpenie
požadovaného zariadenia: prístroj na diagnostiku a čistenie vstrekovačov
zažihových motorov (cca 950,- Eur).
Praktická výučba určovania technického stavu vstrekovacích ventilov
benzínového motora. Zakúpenie zariadenií: zariadenie pre meranie tlaku paliva
v systéme vstrekovania paliva ( 220,-€), priečný zdvihák (350,-€). Príprava
kontrolných meraní. Príprava prístrojov, snímačov. Posúdenie technického
stavu ventilov. Spracovanie výsledkov k záverečným prácam Bc a DP.
Praktická výučba určovania technického stavu vstrekovacích ventilov,
spracovanie výsledkov semestrálnych prác.

1130,- Diagnostické merania palivových systémov mechanických i elektronických

X

450,-

XI.
XII.

200,-

Poznámka

Účel

0,- Teoretická praktická výučba študentov predmetu Opravy strojových skupín.
950,- Teoretická a praktická výučba s popisom servisnej diagnostiky vstrekovacích

IV.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Vz–TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Katedra kvality a strojárskych technológií,
TF SPU v Nitre
Vzorkovnica diagnostiky pre statické a dynamické
skúšky vstrekovacích ventilov zážihových motorov
Praktická
ukážka
činnosti
servisnej
diagnostiky
vstrekovačov/vstrekovacích ventilov benzínových motorov
z pohľadu statických a dynamických detailných skúšok.
Určovanie technického stavu vstrekovacích ventilov
benzínových motorov.
Kvalita produkcie
Spoľahlivosť a bezpečnosť techniky
Prevádzka dopravných strojov a zariadení
D – denná,
1, 2.
cca 270
2
3300, -€ /rok

vstrekovaní zážihových i vznetových motorov v predmete Diagnostika strojov a
zariadení. Požadované zariadenie: prístroj pre meranie systemového
i ovladacieho tlaku palivaa tesnosti systému vstrekovania paliva (530,- Eur),
prístroj na meranie tlaku paliva vstrekovania Common Rail. (600,- €). Vstupné
merania k záverečným prácam DP.
Rýchla komunikácia s riadiacou jednotkou automobilu pri sledovaní zakladných
vstupných parametrov automobilov.Požadované zariadenie: prístroj pre rychlu
kmunikáciu s riaciacimi jednotkami (450,- Eur).
Príprava výstupov pre bakalárske a diplomové práce.

Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Plán čerpania prostriedkov, eur/rok
Mesiac
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

2015
Vz-TFIng. Róbert Drlička
Katedra kvality a strojárskych technológií
Vzorkovnica zariadení na meranie a vizualizáciu
meraných 3D tvarov
Nadobudnutie
schopnosti
a skúseností
z merania, hodnotenia a vizualizácie všeobecných 3D
povrchov (napr. lemešov, radličiek, nožov, tvarov
plodín, zvierat, objektov),
pomocou digitálnych
mikroskopov (optické, skenovacia tunelovacia metóda
STM), spracovanie dát, vytvorenie modelov,
výkresovej dokumentácie a 3D tlač modelov
Kvalita produkcie
Spoľahlivosť a bezpečnosť techniky
D
1, 2, 3
cca 100
12
5700,-

Suma, eur
Účel
0,- Teoretická príprava študentov v predmete Progresívne výrobné
technológie a Počítačom podporovaná výroba. Získavanie digitálnych
dát z 2D tvarov a meranie 2D rozmerov pomocou optického mikroskopu
a STM mikroskopu a príslušného softvéru.
1700,- Teoretická a praktická výučba konštrukcie a funkcie pracovných ostrí
častí strojov s definovaním podmienok, potrieb a problémov
vyskytujúcich sa pri sledovaní ich zmien v prevádzke. Zakúpenie
požadovaného zariadenia: 5 ks digitálnych mikroskopov s príslušným
meracím a vyhodnocovacím softvérom (5x120,- €) a zostavy pre STM
mikroskop (1000,- €)
0,- Zisťovanie charakteru povrchu a meranie veľkosti opotrebenia noža
žacieho/rezacieho ústrojenstva, príp. rezných klinov obrábacích
nástrojov. Vykonanie týchto meraní a spracovanie výsledkov aj pre
záverečné (BP, DP) práce.
0,- Praktická výučba získavania 3D dát pomocou 3D skenerov. Získavanie
mraku bodov (3D dát) ťažko obstarateľných, príp. už nevyrábaných
súčiastok strojov pre vytvorenie konštrukčného modelu, dokumentácie
a kusovú výrobu. Vykonanie týchto meraní aj pre záverečné (BP, DP)
práce.
500,- Rozšírenie počtu licencií softvéru Mesh2Surface (2x250,- €) na
spracovanie a transformáciu získaných 3D údajov na konštrukčné 3D
modely. Seminárna práca: spracovanie výsledkov meraní, vytvorenie
geometrického
modelu
a výkresovej
dokumentácie,
príp.
technologického postupu výroby skenovanej súčiastky. Spracovanie
výsledkov aj pre záverečné (BP, DP) práce.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.
Poznámka

Praktická výučba získavania 3D dát pomocou 3D skenerov metódou
štruktúrovaného svetla. Získavanie mraku bodov (3D dát) plastových
súčiastok strojov a zariadení pre výrobu pomocou 3D tlače. Vykonanie
týchto meraní aj pre záverečné (BP, DP) práce.
3300,- Spracovanie výsledkov meraní, vytvorenie STL súboru pre tlač na 3D
tlačiarni a technologického postupu tlače skenovanej súčiastky.
Spracovanie výsledkov aj pre záverečné (BP, DP) práce. Obstaranie
jednoduchej 3D tlačiarne s nízkymi prevádzkovými nákladmi pre
metódu FDM využívajúcu plastové vlákno (plast ABS, PE).
200,- Vytvorenie náhradnej plastovej súčiastky (kópie) z reálnej súčiastky
stroja/zariadenia pomocou 3D tlače metódou FDM. Obstaranie
náhradných tlačových materiálov
0,- Kontrola súčiastky, jej tvaru, rozmerov, kvality, prípadné trieskové
obrábanie funkčných častí. Zhodnotenie nového spôsobu výroby 3D
skenovaním, úpravou dát a 3D tlačou.

Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)

2015

Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Plán čerpania prostriedkov, eur/rok
Mesiac
I.
II.
III.

Účel

580,-

Diagnostika vstrekovačov naftových motorov pomocou skúšačky
vstrekovacích trysiek (cca 580,- Eur).
Návšteva výrobného závodu Kia Motors Slovakia s.r.o. Teplička nad
Váhom, spojená s prednáškou o spoločnosti ako aj prezentáciou lisovne,
montážnej linky a kontrolných stanovíšť automobilov.
Vyhodnocovanie výsledkov záverečných prác BP a DP.

600,-

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X
6910,-

Poznámka

D – denná,
1, 2.
Cca 180
2
8090, -€ /rok

Suma, eur

IV.

XI.
XII.

Vz–TFIng. Zoltán Záležák, PhD.
Katedra kvality a strojárskych technológií,
TF SPU v Nitre
Vzorkovnica diagnostiky emisií spaľovacích motorov
Praktická výučba v podobe diagnostikovania a
vyhodnocovania
technického
stavu
pracovných
priestorov naftových spaľovacích motorov z hľadiska
produkovania ich emisií. Možnosti diagnostikovania
technického stavu vstrekovacích trysiek naftových
motorov.
MKP, PBT, KPI, PSZ, SBT

0,-

Praktická výučba s oboznámením meracieho zariadenia emisných hodnôt
naftových motorov. Praktické merania a vyhodnocovania výsledných
hodnôt jednotlivých škodlivín vo výfukových plynoch (cca 6910,- Eur).
Vykonávanie meraní pre dané BP a DP.

Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ

2015

Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Plán čerpania prostriedkov, eur/rok
Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
Poznámka

Suma, eur

Vz–TFIng. Rastislav Bernát, PhD.
Katedra kvality a strojárskych technológií
Vzorkovnica k osvojeniu zručností študentov pri riadení
osobných vozidiel v krízových situáciách - využitie
moderných tréningových zariadení – legislatíva EU,
v rámci predmetu Konštrukcia a riadenie vozidiel.
Absolvovanie exkurzie študentov k získaniu zručností
pri manévrovaní s vozidlom v krízových situáciách
s možnosťou zvládnuť rôzne druhy šmyku. Cieľom je
absolvovanie školy šmyku za účelom zvýšenie
bezpečnosti v cestnej premávke a celkové znižovania
dopravných nehôd. Projekt praktickej výučby pri
riešení krízových situácií je podporovaný BECEP-om
a legislatívou EU.
MKP, PBT, KPI, PSZ, SBT
D – denná,
1, 2.
Cca 100
2
13 000, -€ /rok

Účel

7500,-

Praktické jazdy v krízových situáciách na tréningovej dráhe.

4000,-

Zabezpečenie monitoringu a kompletnej digitalizácie praktickej výučby so
zabezpečením GPS

3000,-

Zabezpečenie monitoringu a kompletnej digitalizácie teoretickej výučby vo
výcvikovom a školiacom pracovisku SPU.

Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ

2015

Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Plán čerpania prostriedkov, eur/rok

Vz–TFIng. Rastislav Bernát, PhD.
Katedra kvality a strojárskych technológií
Vzorkovnica mobilnej diagnostiky v rámci zavádzania
nových technológií pri riadení, diagnostike a oprave
motorových vozidiel v praxi.
Oboznámenie študentov s možnosťami a výhodami
prenosnej diagnostiky s cieľom rozšírenia vedomostí
v oblasti bezpečného riadenia vozidiel, diagnostiky
vozidiel v praxi a ich usmernenia pri samotnej oprave.
Využitie
pri
zvyšovaní
technickej
zručnosti
v laboratórnych a reálnych podmienkach na základe
požiadaviek a rozvoja servisného oddelenia. Pre
študentov predmetu Konštrukcia a riadenie vozidiel,
Opráv strojových skupín a Diagnostiky strojov
a zariadení.
MKP, PBT, KPI, PSZ, SBT
D – denná, E- externá
1, 2.
Cca 200
2
2800, -€ /rok

Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Suma, eur

Účel

2300

VIII.
IX.
X

500

Obstaranie prenosnej diagnostiky a samostatné merania študentov v rámci
výskumných úloh v laboratórnych a diplomových prác v reálnych
podmienkach, pri overovaní nových systémov riadenia motorov a ich
súčastí. S možnosťou využitia pri zvyšovaní technickej gramotnosti
a osobného rozvoja študentov v oblasti diagnostiky a opráv mobilných
prostriedkov.
Školenie k diagnostickému zariadeniu k maximálnemu využitiu v praxi.

XI.
XII.
Poznámka

Informačný list programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

2015
Vz–TFIng. Rastislav Bernát, PhD.
Oddelenie dopravnej výchovy a služieb, TF SPU
v Nitre
Vzorkovnica opravy a údržby osobných automobilov
k predmetom Opravy strojových skupín a Diagnostika
strojov a zariadení
Praktická výučba študentov je zameraná na konkrétne
opravy
a
údržby
osobných
automobilov
a zabezpečovania servisných služieb v rámci univerzity
, cieľom servisného pracoviska na SPU TF je
naštartovanie samostatného rozvoja a technického
myslenia študentov ako aj samostatná práca budúcich
servisných odborníkov priamo v praxi. Servisné
pracovisko je zamerané na jednoduchú údržbu
automobilov a vykonávanie servisných úkonov
týkajúcich sa kolies a pneumatík a dopravných
prostriedkov.
MKP, PBT, KPI, PSZ, SBT

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
D – denná,
Forma štúdia
1, 2.
Stupeň štúdia
Cca 150
Počet študentov v programe PVŠ
2
Počet hodín PVŠ, h/študent
12 051, -€ /rok
Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Účel
Mesiac
Suma, €/rok
I.
II.
4560,Centrálny kompresor + príslušenstvo k pneuservisu
III.
IV.
4825,Zabezpečenie a oboznámenie sa s prácou na vyzúvačke pneumatík a
V.
vyvažovačke kolies + samostatná práca študentov.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
Poznámka

2666,-

Zabezpečenie a oboznámenie sa so zariadením na opravu diskov
oceľových , hliníkových + samostatná práca študentov

Informačný list programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

2015
Vz–TFIng. Rastislav Bernát, PhD.
Oddelenie dopravnej výchovy a služieb, TF SPU
v Nitre
Vzorkovnica modernizácie a digitalizácie výučby vo
výcvikových zariadeniach podľa požiadaviek EU
Zavedenie digitalizácie a elektronizácie do procesu
praktickej a teoretickej výučby vo výcvikovom
zariadení SPU pre študentov všetkých fakúlt, cieľom je
osvojenie si nových moderných systémov aplikovaných
podľa zákona do vyučovacieho procesu, zavedením
moderných cvičební s možnosťou využitia ako
skúšajúcich centier monitorovaných ministerstvom
dopravy. Taktiež zavedenie moderných elektronických
zariadení v procese praktickej výučby a monitorovania
priebehu jednotlivých vyučovacích celkov.
MKP, PBT, KPI, PSZ, SBT

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
D – denná,
Forma štúdia
1, 2.
Stupeň štúdia
Cca 100
Počet študentov v programe PVŠ
2
Počet hodín PVŠ, h/študent
13 000, -€ /rok
Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Účel
Mesiac
Suma, €/rok
I.
II.
6000,Zabezpečenie a osvojenie si digitálneho spôsobu výučby v oblasti
III.
dopravnej výchovy a školenia vodičov

IV.
V.

4000,-

Zabezpečenie monitoringu a kompletnej digitalizácie praktickej výučby
so zabezpečením GPS

VI.
VII.

3000,-

Zabezpečenie monitoringu a kompletnej digitalizácie teoretickej výučby
vo výcvikovom a školiacom pracovisku SPU.

VIII.
IX.
X
XI.
XII.
Poznámka

Informačný list programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

2015
Vz–TFIng. Zoltán Záležák, PhD.
Oddelenie dopravnej výchovy a služieb, TF SPU
v Nitre
Vzorkovnica servisu mobilných dopravných
prostriedkov
Praktická výučba v podobe pravidelných údržbárskych
a servisných úkonov na mobilných dopravných
prostriedkoch a odhalenie príčin vzniku porúch na
akčných
členoch.
Oboznámenie
a vykonávanie
nastavovacích úkonov na svetlometoch mobilných
dopravných
prostriedkov.
Praktická
výučba
vykonávaná v rámci predmetov „Opravy strojových
skupín“ a „Konštrukcia a riadenie vozidiel“.
MKP, PBT, KPI, PSZ, SBT

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva
D – denná,
Forma štúdia
1, 2.
Stupeň štúdia
Cca 150
Počet študentov v programe PVŠ
2
Počet hodín PVŠ, h/študent
9070, -€ /rok
Plán čerpania prostriedkov, €/rok
Účel
Mesiac
Suma, €/rok
I.
II.
3850,Praktické vykonávanie demontážnych a montážnych operácií v rámci
III.

údržieb a servisných úkonov na mobilných dopravných prostriedkoch
pomocou špeciálnej súpravy náradia (3850,-Eur).

IV.
V.

1420,-

Praktické merania a možné nastavenie svetlometov mobilných
dopravných
prostriedkov
pomocou
regloskopu
s laserovým
zameriavačom (1420,-Eur).

VI.
VII.
VIII.
IX.

3800,-

Diagnostika porúch v mobilných dopravných prostriedkoch a zistenie
príčin vzniku porúch jednotlivých snímačov a akčných členov vozidiel
pomocou mobilnej autodiagnostiky (3800,-Eur).

X
XI.
XII.
Poznámka

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

Vz–TF

Gestor programu PVŠ

Ing. Radoslav Majdan, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra dopravy a manipulácie, TF SPU v Nitre

Názov programu PVŠ

Vzorkovnica mobilných energetických prostriedkov
Sledovanie kvalitatívnych ukazovateľov olejových náplní
traktorov,

Cieľ programu PVŠ

sledovanie

opotrebenia

prevodovo-

hydraulických systémov traktorov. Meranie prevádzkových
parametrov traktorov. Meranie rozmerov traktorov za
účelom určenia ťažiska.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

Prevádzka dopravných a manipulačných strojov, Prevádzka
dopravných strojov a zariadení,

Dopravné stroje a

zariadenia
Forma štúdia

D – denná

Stupeň štúdia

1., 2., 3.

Počet študentov v programe PVŠ

30

Počet hodín PVŠ, h/študent

2

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

7 900,- €/rok

Mesiac

Suma, €

Účel

I.
Výučba študentov, popis hlavných častí traktorov, metódy merania a príprava
II.

150,-

meracích zariadení. Oboznámenie študentov s meracími prístrojmi a spôsobom
vyhodnotenia nameraných údajov. Potreba zabezpečenia dopravy študentov.
Posúdenie technického stavu častí hydraulických mechanizmov mobilných

II.

2.250,-

energetických prostriedkov s vyhodnotením stavu prevodovo-hydraulickej
kvapaliny. Materiálno- technické zabezpečenie zadanej úlohy,

zapožičanie

požadovanej techniky. Potreba zabezpečenia dopravy študentov.
Posúdenie technického stavy hydraulických zariadení mobilných energetických
III.

2.400,-

prostriedkov

s posúdením stavu hydraulických kvapalín., riešenie filtrácie

hydraulického oleja na stacionárnom filtračnom zariadení.
Posúdenie fyzikálno-chemických vlastností filtrovaného oleja, meranie častíc
IV.

850,-

opotrebenia a znečistenie oleja. Záverečné výstupy do Bc. a dipl. prác. Potreba
zabezpečenia dopravy študentov.

V.

350,-

Posúdenie prevodového systému mobilných energetických prostriedkov,
meranie teplotných a tlakových charakteristík traktora.

VI.

350,-

VII.

0,-

VIII.

0,-

IX.

1300,-

X.

250,-

XI.

0,-

XII.

0,-

Poznámka

Pokračovanie merania teplotných a tlakových charakteristík traktora.

Sledovanie vplyvu mobilnej techniky na životné prostredie – praktické meranie
utláčania pôdy.
Praktická výučby študentov v teréne, základné časti mobilných energetických
prostriedkov. Zabezpečenie prepravy šudentov.
Kontrola nameraných hodnôt a vyhodnotenie meraní. Príprava výstupov pre
bakalárske a diplomové práce.
Kontrola nameraných hodnôt a vyhodnotenie meraní. Príprava výstupov pre
bakalárske a diplomové práce.

Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu.

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

Vz–TF

Gestor programu PVŠ

Ing. Ján Kosiba, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra dopravy a manipulácie, TF SPU v Nitre

Názov programu PVŠ

Vzorkovnica charakteristík činnosti hydrauliky a bŕzd
Prevádzkové meranie charakteristík činnosti hydraulických
obvodov poľnohospodárskych traktorov. A to prietok,
teplota a tlak oleja v hydraulickom obvode. Sledovanie

Cieľ programu PVŠ

vplyvu

olejov

na

prietokové

charakteristiky

hydrogenerátorov, resp. vplyv oleja na činnosť brzdného
účinku traktorových súprav, ferografická analýza olejov.
Študijný program, v ktorom sa PVŠ využíva

Prevádzka dopravných a manipulačných strojov, Prevádzka
dopravných strojov a zariadení

Forma štúdia

D – denná

Stupeň štúdia

1., 2.

Počet študentov v programe PVŠ

cca 40

Počet hodín PVŠ, h/študent

2

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

6.630,- €/rok

Mesiac

Suma, €

Účel

I.

II.
Teoretická výučba študentov, popis metód merania a príprava meracích
III.

300,-

zariadení.

Oboznámenie

študentov

s meracími

prístrojmi

a spôsobom

vyhodnotenia nameraných údajov. Potreba zabezpečenia dopravy študentov.
Praktická príprava prevádzkových meraní, zakúpenie požadovaných zariadení:
IV.

1.830,-

prietokový senzor s prírubou HYDAC (1250,- €), digitálne meracie koliesko
(180,- €), príslušenstva potrebnému k meraniu.
Prevádzkové

V.

400,-

meranie

charakteristík

činnosti

hydraulických

obvodov

poľnohospodárskych traktorov. Odobratie vzoriek oleja s hydraulického
obvodu traktora. Potreba zabezpečenia dopravy študentov.

VI.

400,-

Prevádzkové

meranie

brzdného

účinku traktorových

súprav.

Potreba

zabezpečenia dopravy študentov.
VII.
VIII.
Vyhodnocovanie odobratých vzoriek oleja v laboratóriách Katedry dopravy
IX.

2.600,-

a manipulácie

a v externých

laboratóriách,

pre

potrebu

zhodnotenia

technického stavu prevodovo-hydraulických obvodov sledovaných traktorov.
X.

300,-

Praktická výučby študentov predmetu Mobilné energetické prostriedky
v teréne. Potreba zabezpečenia dopravy študentov.
Prevádzkové

XI.

650,-

meranie

charakteristík

činnosti

hydraulických

poľnohospodárskych traktorov. Kontrola nameraných hodnôt, vyhodnocovanie
nameraných údajov. Potreba zabezpečenia dopravy študentov.

XII.
Poznámka

150,-

obvodov

Príprava nameraných údajov pre bakalárske a diplomové práce.

Potreba zabezpečiť dopravu študentov na praktickú výučbu.

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

Vz-TF-09

Gestor programu PVŠ

doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Pracovisko (katedra)

Katedra fyziky, TF SPU v Nitre

Názov programu PVŠ

Vzorkovnica rastlinných produktov

Cieľ programu PVŠ

Štúdium fyzikálnych vlastností existujúcich rastlinných
produktov s cieľom zisťovania korelácií medzi meranými
fyzikálnymi
vlastnosťami
produktov
a vybranými
ukazovateľmi kvality. Riešenie záverečných prác.

Študijný program, v ktorom sa PVŠ

Agrobiotechnológie

využíva

Agropotravinárstvo
Bezpečnosť a kontrola potravín
Výživa ľudí
Poľnohospodárska technika
Kvalita produkcie

Forma štúdia

D – denné, E – externé

Stupeň štúdia

1., 2., 3

Počet študentov v programe PVŠ

370

Počet hodín PVŠ, h/študent

2

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

8.000 €/rok

Suma, €

Účel

III.

1.500,-

Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, materiálno-technické
zabezpečenie.

IV.

1.500,-

Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, materiálno-technické
zabezpečenie..

V.

1.000,-

Riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, materiálno-technické
zabezpečenie.

IX.

1.500,-

Režijné náklady na zabezpečenie praktickej výučby

X

1.500,-

Praktická výučba študentov zameraná na meranie fyzikálnych vlastností
poľnohospodárskych produktov a hodnotenie možných vplyvov na vybrané
ukazovatele kvality. Riešenie BP, DP, dizertačných prác.

XI.

1.000,-

Praktická výučba študentov zameraná na meranie fyzikálnych vlastností
poľnohospodárskych produktov a hodnotenie možných vplyvov na vybrané
ukazovatele kvality. Riešenie BP, DP, dizertačných prác.

Mesiac
I.
II.

VI.
VII.
VIII.

XII.
Poznámka

Informačný list programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva

2015
Vz-TF-10
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Katedra fyziky, TF SPU v Nitre
Vzorkovnica biopalív a biomazív využívaných v
poľnohospodárstve
Cieľom programu je štúdium fyzikálnych vlastností
poľnohospodárskej biomasy využívanej na energetické
účely, analýza zmien fyzikálnych vlastností počas jej
energetického zhodnocovania. Druhým cieľom je
skúmanie kvalitatívnych parametrov biomazív
a determinácia spôsobu ich využitia v poľnohospodárskej
technike. Konkrétnym cieľom je zisťovanie korelácií
medzi meranými fyzikálnymi vlastnosťami biomasy,
biopalív a biomazív a vybranými ukazovateľmi ich
kvality. Skúmanie vplyvu zmeny externých podmienok na
kvalitu biomasy, biopalív a biomazív využívaných v
poľnohospodárstve prostredníctvom merania ich
fyzikálnych parametrov. Riešenie záverečných prác.

Technika pre obnoviteľné zdroje energie,
Poľnohospodárska technika, Kvalita produkcie,
Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov.

D - denná, E - externá
Forma štúdia
Stupeň štúdia
1., 2.
Počet študentov v programe PVŠ
200
Počet hodín PVŠ, h/študent
2
5,000 €/rok
Plán čerpania prostriedkov, Sk/rok
Mesiac
Suma, Sk
Účel
I.
500, €
Riešenie bakalárskych a diplomových prác, materiálno-technické
II.

III.

500, €

IV.

500, €

V.

1000, €

VI.
VII.
VIII.
IX.

1500, €

X

500, €

XI.

500, €

XII.
Poznámka

zabezpečenie.
Riešenie bakalárskych a diplomových prác, materiálno-technické
zabezpečenie.
Riešenie bakalárskych a diplomových prác, materiálno-technické
zabezpečenie.
Praktická výučba študentov zameraná na meranie kvalitatívnych parametrov
poľnohospodárskej biomasy, biopalív a biomazív. Riešenie bakalárskych a
diplomových prác

Praktická výučba študentov zameraná na identifikáciu štrukturálnych,
tepelných a vybraných mechanických vlastností biopalív a biomazív. Riešenie
bakalárskych a diplomových prác.
Praktická výučba študentov zameraná na hodnotenie výsledkov
experimentálne získaných dát. Riešenie bakalárskych a diplomových prác.
Riešenie bakalárskych a diplomových prác, materiálno-technické
zabezpečenie.

Informačný list programu PVŠ
Rok
Identifikácia programu PVŠ
Gestor programu PVŠ
Pracovisko (katedra)
Názov programu PVŠ
Cieľ programu PVŠ

Študijný program, v ktorom sa PVŠ
využíva

2015
Vz-TF – 11
RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Katedra fyziky, TF SPU v Nitre
Vzorkovnica hodnotenia textúrnych a mechanických
vlastností poľnohospodárskych a technických materiálov
Cieľom výučby je overenie získaných teoretických
poznatkov pri hodnotení textúry materiálov počítačovým
spracovaním obrazu a pri hodnotení mechanických
vlastností technických, biologických
a poľnohospodárskych materiálov (ovocie, zelenina
pelety, potravinárske fólie, kovové fólie, nite, drôty
a textílie) pomocou textúrometra a trhacieho stroja.
Riešenie bakalárskych a diplomových prác.
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike.
Technika spracovania poľnohospodárskych produktov.
Kvalita produkcie. Spoľahlivosť a bezpečnosť technických
systémov.
D - denná, E - externá
1., 2.
230
2
5,700 €/rok
Účel

Forma štúdia
Stupeň štúdia
Počet študentov v programe PVŠ
Počet hodín PVŠ, h/študent
Plán čerpania prostriedkov, Sk/rok
Mesiac
Suma, Sk
I.
Riešenie bakalárskych a diplomových prác, materiálno-technické
II.
300, €
III.

300, €

IV.

300, €

V.

1500, €

VI.
VII.
VIII.
IX.

1500, €

X

1500, €

XI.

300, €

XII.
Poznámka

zabezpečenie.
Riešenie bakalárskych a diplomových prác, materiálno-technické
zabezpečenie.
Riešenie bakalárskych a diplomových prác, materiálno-technické
zabezpečenie.
Praktická výučba študentov zameraná na meranie textúry povrchov. Riešenie
bakalárskych a diplomových prác

Praktická výučba študentov zameraná na meranie mechanických vlastností
materiálov. Riešenie bakalárskych a diplomových prác.
Praktická výučba študentov zameraná na hodnotenie textúry a mechanických
vlastností materiálov. Riešenie bakalárskych a diplomových prác.
Riešenie bakalárskych a diplomových prác, materiálno-technické
zabezpečenie.

Informačný list programu PVŠ
Rok

2015

Identifikácia programu PVŠ

Vz –TF – nová

Gestor programu PVŠ

Mgr. Ľubomír Híreš, PhD.

Pracovisko (katedra)

Katedra fyziky, TF SPU v Nitre

Názov programu PVŠ

Vzorkovnica biomasy využívanej na poľnohospodárske a
energetické účely
Skúmanie vplyvu vonkajších podmienok na kvalitu
biomasy prostredníctvom merania fyzikálnych parametrov
vonkajšieho prostredia. Štúdium fyzikálnych vlastností

Cieľ programu PVŠ

poľnohospodárskej biomasy s cieľom zisťovania korelácií
medzi meranými fyzikálnymi vlastnosťami produktov
a vybranými ukazovateľmi kvality. Riešenie záverečných
prác.
Technika pre obnoviteľné zdroje energie,

Študijný program, v ktorom sa PVŠ

Kvalita produkcie,

využíva

Poľnohospodárska technika,
Poľnohospodárska technika a komerčné činnosti

Forma štúdia

D - denná, E - externá

Stupeň štúdia

1., 2.

Počet študentov v programe PVŠ

110

Počet hodín PVŠ, h/študent

2

Plán čerpania prostriedkov, €/rok

4.500 €/rok

Mesiac

Suma, €

Účel

I.
II.
III.

500,-

IV.

500,-

V.

500,-

Riešenie

bakalárskych

a

diplomových

prác,

materiálno-technické

a

diplomových

prác,

materiálno-technické

a

diplomových

prác,

materiálno-technické

zabezpečenie.
Riešenie

bakalárskych

zabezpečenie.
Riešenie

bakalárskych

zabezpečenie.

VI.
VII.
VIII.
IX.

1.000,-

Režijné náklady na zabezpečenie praktickej výučby

X

1.000,-

Praktická výučba študentov zameraná na meranie fyzikálnych vlastností
poľnohospodárskej biomasy a analýza možných vplyvov na vybrané
ukazovatele ich kvality resp. hodnotenie energetických vlastností biomasy.

XI.
XII.
Poznámka

1.000,-

Riešenie bakalárskych a diplomových prác.
Praktická výučba študentov zameraná na meranie fyzikálnych vlastností
poľnohospodárskej biomasy a analýza možných vplyvov na vybrané
ukazovatele ich kvality resp. hodnotenie energetických vlastností biomasy.
Riešenie bakalárskych a diplomových prác.

Príloha

Tabuľka 1 Vyhodnotenie plánu účelovej činnosti vo vzťahu k pedagogickej činnosti v roku 2014

KKaST
KKS

KS
KSVS
KVT
Spolu

Plán
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť

240
231
140
272
160
106
540
609

prevádzková prax

1
1

6
6

6
16
9
8

1
1

6
6

6
13
3
3

80
88
170

320
319
210

4
4
4
4

2
2
1
8

1
1

1
1

1

6

23
26

2
22
39

3
4

3
9

160
147
416
241

320
253
856
578

1
1

300
269
300
269

10
11
1

1
1
5
5

6
6

ŠVČ

4
3

diplomová prax

6
6

odborná prax

130
220

spolu

dizertačné práce

KF

diplomové práce

KEAI

Plán
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť

Záverečné práce

Prax
bakalárske práce

KDM

cvičenia mimo VPP

Katedra

cvičenia na VPP

Cvičenia

0
2

Tabuľka 2 Plán PVŠ na rok 2015 – cvičenia, praxe, záverečné práce

180

240

4

4

15

20
5

20

15
330
170
150
80
925

880
1550
300
200
3 185

4
4

6
3
2
2
37

600
1380
150
120
2310

5

2
200
200

10
10

5

39

ŠVČ

diplomové
práce

60

diplomová
prax

bakalárske
práce

odborná prax

spolu

prevádzková
prax

cvičenia
mimo VPP

KDM
KEAI
KF
KKaST
KKS
ODVS
KS
KSVS
KVT
TF spolu

cvičenia na
VPP

Katedra

Záverečné práce

Prax

dizertačné
práce

Cvičenia

2
4

1

3
1

5

6

Tab. 3 Aktivity vo vzťahu k vedecko-výskumnej činnosti – Technická fakulte
Identifikacia
(fakulta)
Označenie fakulty

Názov programu

Program - Gestor

DVVČ- .- Mikuš
DVVČ- - Kováč
DVVČ- Rusnák

Prevádzkové skúšky
dôduspracujúcich nástrojov
upraveným naváraním
Nasycovanie povrchových vrstiev
ocelí dusíkom a bórom v procese
horenia elektrického oblúka
Kalibrácia prístroja MUK F 300PC

SPOLU

Pridelené prostriedky

Rok 2014, €
% čerpania
k 30. 11. 2014

Predpoklad čerpania
k 31. 12. 2014

1084
100
1060
100
1000

791,82

3144

991,82

3 500,-Eur
25000,-Eur

100 %
89,64%

Vzorkovnice
Vzorkovnica presného
poľnohospodárstva
Vzorkovnica závlahových technológií
Vzorkovnica záhradníckej,
vinohradníckej mechanizácie a
Vz-TF-17 Ing. Macák techniky na parkové úpravy
Vzorkovnica využívania
Vz – TF -3 doc.
obnovitelných zdrojov energie
Opáth
Vzorkovnica meracích a zariadení na
meranie ostrí pracovných častí strojov
Vz – TF -14 Drlička digitálne 3D s
Vzorkovnica diagnostiky emisií
Vz – TF 15 Ing.
výfukových plynov
Záležák
Vzorkovnica diagnostickej stanice
Vz – TF 13 doc.
zdrojových sústav strojov a zariadení
Žarnovský
Vz-TF-2 prof. Rataj
Vz-TF-5doc. Jobbágy

3 500,-Eur
22 410,-Eur

2 000,00 ,-Eur
100 %
2700

2 000,00 ,-Eur

92

100

1200

52

622,88

1000

100

0

800

Vz – TF -13 doc.
Vitázek

Vzorkovnica roštová sušiareň

1000

Vz – TF -11 Ing.
Hujo

Vzorkovnica – servisná stanica
klimatizačných zariadení

500

Vz – TF – 16 Ing.
Kosiba
Vz – TF -6 doc.
Majdan
Vz TF 9 doc.
Hlaváčová

Vzorkovnica charakteristí činnosti
hydrauliky a bzd
Vzorkovnica mobiných
energetických prostriedkov
Vzorkovnica poľnohospodárskej
produkcie
Vzorkovnica poľnoh. Biomasy
Vz-TF doc.
a biopalívvyužívaných na
Božiková
energetické účely
Vzorkovnica hodnotenia zeleniny
VZ –TF RNdr. Kubík a rastlinných produktov
SPOLU

800
1000
1000

390

40 890

28 632,88

Tab.4 Plán využívania vzorkovníc 2015
Názov programu

Spolu

Gestor

Materiál

Identifikácia

Práce
a služby

Plán na rok 2015, Eur

Vz - fakulta číslo

Vz-TF
Vz-TF

Rataj
Jobbágy

Vz-TF

Macák

Vz-TF

Opáth

Vz-TF

Bernát

Vz-TF
Vz-TF
Vz –TF

Bernát

Vzorkovnica presného poľnohospodárstva
Vzorkovnica závlahových technológií
Vzorkovnica záhradníckej, vinohradníckej
mechanizácie a techniky na parkové úpravy
Vzorkovnica využívania obnoviteľných
zdrojov energie
Vzorkovnica k osvojeniu zručností študentov
pri riadení osobných vozidiel v krízových
situáciách - využitie moderných tréningových
zariadení – legislatíva EU, v rámci predmetu
Konštrukcia a riadenie vozidiel.
Vzorkovnica mobilnej diagnostiky v rámci
zavádzania nových technológií pri riadení,
diagnostike a oprave motorových vozidiel v praxi.

Drlička

Vzorkovnica zariadení na meranie
a vizualizáciu meraných 3D tvarov

Hlaváčová

Vzorkovnica rastlinných produktov

Vz – TF

Božiková

Vz-TF

Kubík

Vzorkovnica biopalív a biomazív využívaných
v poľnohospodárstve
Vzorkovnica hodnotenia textúrnych
a mechanických vlastností

6 000
24 500

14 800

20 800
24 500

14 500

1400

15 900

2000

1000

3000

13000

13000

2800

2800

5700

5700

8000

8000

5000

5000

4700

4700

Vz -TF
Vz – TF

Vz-TF

Vz-TF
Vz-TF
Vz-TF

Vz-TF

Híreš
Valach

Záležák

Žarnovský
Bernát /ODVS/
Bernát /ODVS/

Záležák /ODVS/

poľnohospodárskych a technických
materiálov
Vzorkovnica biomasy využívanej na
poľnohospodárske a energetické účely
Vzorkovnica mazív a olejov biologického
pôvodu využívaných v poľnohospodárstve a
potravinárstve

4500

4500

6000

6000

8090

8090

3300

3300

Vzorkovnica diagnostiky emisií spaľovacích
motorov
Vzorkovnica diagnostiky pre statické
a dynamické skúšky vstrekovacích ventilov
zážihových motorov
Vzorkovnica modernizácia digitalizácia
výučby vo výcvikových zariadeniach podľa
požiadaviek EU
Vzorkovnica opravy a údržby osobných
automobilov k predmetom Opravy strojových
skupín a Diagnostika strojov a zariadení

13000
10000

3000

9385

2666

12051

Vzorkovnica servisu mobilných dopravných
prostriedkov

9070
9070

Spolu

130 235

22 866

153 101

Plán programov DVVČ - 2015
Tabuľka 3
Názov programu

DVVČ-TF

Ing. Rastislav
Mikuš, PhD.

DVVČ-TF

doc. Ing. Martin
Kotus, PhD.

DVVČ-TF

Ing. Ivan Kováč,
PhD.

3D hodnotenie opotrebenia pôduspracujúcich
nástrojov
Odolnosť prídavných návarových materiálov pri
hodnotení kvality oteruvzdorných vrstiev
Nasycovanie povrchových vrstiev ocelí bórom
v procese horenia elektrického oblúka

prof. Ing. Juraj
Rusnák, PhD.

Kalibráciia meracích prístrojov, materiálovotechnické
zabezpečenie experimentu, nákup olejov, materiálu pre
párovú treciu dvojicu

DVVČ-TF
Spolu

Spolu

Gestor

Práce
a
služby

Identifikácia

Materi
ál

Plán na rok 2015, Eur

3 000

3 000

1 800

1 800

3200

3200

500
8500

500

1000

500

9000

