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Oetker, spol. s r.o., v. d. Boleráz 

 
Lukačovičová, D.: Návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti PCA 
SLOVAKIA, s.r.o. 

 
Fidrichová, V.: Návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku 

 
Koncová, V.: Návrh opatrení pre zlepšenie tímovej spolupráce pri riadení projektov v spoločnosti 
ISTROENERGO GROUP, a.s., Levice 

 
Kubo, M.: Návrh opatrení pre zlepšenie vnútropodnikového zásobovania v podniku Eltek s.r.o. 
pomocou metódy Poka – Yoke 

 
Sečkát, R.: Návrh opatrení pre zníženie miery fluktuácie zamestnancov v podniku REA SLOVTEAM, 
spol. s r. o. 

 
Chrenka, R.: Návrh opatrení pre zvýšenie produktivity práce v podniku Reutter SK s.r.o. pomocou 
vybraných Lean nástrojov 

 
Magulová, Z.: Návrh opatrení v oblasti tvorby a využitia výsledku hospodárenia v podniku ZVS 
holding, a.s., Dubnica nad Váhom 

 



Ondrek, J.: Návrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselnom podniku ZF 
SACHS Slovakia, a.s. 

 
Pekarová, M.: Návrh opatrení v rámci riadenia peňažných tokov v priemyselnom podniku 

 
Bašo, M.: Návrh postupu prípravy crowdfundingovej kampane ako nástroja pre financovanie malého 
priemyselného podniku na základe analýzy príkladu spoločnosti Culcharge

 
Slovák, J.S.: Návrh projektu na zvyšovanie ukazovateľov celkovej efektívnosti výrobných zariadení vo 
výrobnom procese 

 
Mahaj, O.: Návrh racionalizácie systému plánovania údržby výrobných zariadení

 
Tánczos, M.: Návrh racionalizácie vybraného pracoviska údržby 

 
Šafáriková, J.: Návrh riešení nedostatkov v čitateľskej gramotnosti v podniku SES, a.s. Tlmače 

 
Zemanovičová, N.: Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva 
v spoločnosti HS - Tec, spol. s r.o. 

 
Šimončičová, S.: Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v 
spoločnosti TATRACHEMA VD 

 
Gabrhelová, G.: Návrh systému nástupníctva pre kľúčové pozície v podmienkach Leteckých opravovní 
Trenčín, a.s.

 
Škrovánková, M.: Návrh tvorby a využívania popisu práce vybraných pracovných pozícií výrobných 
zamestnancov v podniku VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. 

 
Kostolný, Š.: Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie na vybraných pracoviskách 
podniku TOPOS TOVARNÍKY, a.s. 

 
Dovičičová, H.: Návrh zdokonalenia riadenia výkonnosti zamestnancov prostredníctvom využívania 
rôznych štýlov vedenia ľudí v spoločnosti IKEA Industry Majcichov 

 
Nemček, T.: Návrh zlepšenia organizačnej štruktúry riadenia v podniku FERMI s.r.o., Sereď 

 
Fördös, Z.: Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku McCarter a.s., 
Bratislava 

 
Chmelan, M.: Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku VUKI a.s., Bratislava 

 
Kolesár, V.: Návrhy odporúčaní na rozvoj využívania podnikateľských anjelov pri financovaní 
priemyselných podnikov v SR 

 
Radoský, M.: Návrhy odporučení na udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie ako objektívnej 
stratégie podnikania pre MSP na Slovensku 

 
Žažo, A.: Návrhy odporučení na využitie udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu 
priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky 
zodpovedného podnikania (USZP) 

 
Vraňaková, N.: Návrhy odporučení pre zvyšovanie dopytu spotrebiteľov o výrobky spoločensky 
zodpovedných podnikov 

 
Hrabinová K.: Návrhy opatrení zefektívnenia projektovej komunikácie v podniku Silgan Metal 
Packaging Nove Mesto a. s. 

 
Rauchová, I.: Návrhy využitia metódy AHP pre určenie kompetenčného profilu manažéra podniku 
MIKROMAT spol. s r.o. 

 
Vincenty, M.: Personálny marketing a metódy získavania nových pracovníkov z trhu práce v B. M. 
Kávoviny, spol. s r. o. 

 
Tvrdík, J.: Použitie metód pre výber a prijímanie zamestnancov v B. M. Kávoviny, spol. s r. o. 

 



Pantáková, V.: Vzdelávanie zamestnancov v podniku Krasplast AMG spol. s r. o. ako súčasť 

personálnej práce 


