
UIBE Bakalárske práce 

 

VAGOVÁ, Katarína: Ergonómia práce formovačov káblových zväzkov v automobilovom priemysle 

CHYNORADSKÝ, Filip: Meranie emisií hluku vo vybranej prevádzke a možnosti ich eliminácie 

DRABÍK, Ján: Monitorovanie ozónu v pracovnom prostredí 

HERCEGOVÁ, Lenka: Zlúčeniny uhľovodíkov v životnom a pracovnom prostredí 

FAZEKAŠ, Peter: Hodnotenie vplyvu procesných kvapalín na pracovníka pri obrábaní 

CABADAJ, Marek: Bezpečnosť pri preprave horľavých kvapalín 

CHALUPKOVÁ, Lucia: Faktory ovplyvňujúce bezpečnosť leteckej dopravy a návrhy na ich predikciu 

BERNÁT, Michal: Bezpečnostné prevádzkovanie vykurovacích telies na tuhé palivá 

SZABOVÁ, Marianna: Meranie a zhodnotenie intenzity osvetlenia na pracovisku 

KRIŽAN, Marek: Bezpečnosť prepravy imobilných cestujúcich vo vlakoch prevádzkovaných Železničnou 

spoločnosťou Slovensko, a. s. 

MUŽILA, Martin: Acidobázické reakcie v životnom a pracovnom prostredí 

DOSTÁL, Andrej: Oxidačno-redukčné reakcie v životnom a pracovnom prostredí 

POLONYI, Dominik: Tepelné deje a reakcie v životnom a pracovnom prostredí 

HARVÁNEK, Tomáš: Návrh na zvýšenie bezpečnosti práce vo vybraných laboratóriách 

TEMER, Stanislav: Činnosť technika požiarnej ochrany na základe zabezpečovania podmienok 

stanovených právnymi predpismi 

SPIŠIAK, Milan: Bezpečnosť práce pri montáži bleskozvodov na výškových budovách 

HODULÍKOVÁ, Lenka: Hydrolýza biomasy pre produkciu kvapalných biopalív 

ZAHORANOVÁ, Alena: Analýza metód pre stanovenie expozičných limitov pevných aerosólov v 

pracovnom prostredí 

VÁVROVIČ, Patrik: Vibrodiagnostika ako nástroj pre zlepšenie bezpečnosti a kvality výrobných procesov 

LIPTÁKOVÁ, Eva: Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác v spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. 

KADLECOVÁ, Gabriela: Bezpečnosť pri práci na vysokozdvižných plošinách 

PECHOVÁ, Dominika: Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov na základných školách 

PETRLOVÁ, Zuzana: Bezpečnosť pri práci vo výškach 

ŽIŠKOVÁ, Jessica: Nové povinnosti pre zamestnávateľov vyplývajúce zo zmien legislatívy pre oblasť 

BOZP 

CHOVANCOVÁ, Veronika: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe špeciálnych káblov pre ťažbu ropy 

BEDNÁRIK, Martin: Bezpečnost pri práci pri vykonávaní revízií elektrických zariadení 

PATKA, Andrej: Rozvírený prach a jeho vlastnosti 

KVAŠŠAYOVÁ, Ľubica: Aplikácia sorpčných materiálov pri likvidácii havárií nebezpečných a horľavých 

kvapalín 



BARTEKOVÁ, Zuzana: Bezpečnostné požiadavky na montáž osvetľovacích telies umiestnených na 

tepelnoizolačných materiáloch 

REMENÁROVÁ, Bibiána: Safe Work Procedure – Confined Space Entry Program 

FÁBIK, František: Implementácia interných štandardov pre bezpečné práce vo výškach v podniku 

ČAJKA, Gustáv: Analýza rizík pracovných činností v autoservise 

ŽIGRAY, Peter: Štruktúra a význam záchranných zložiek SR 

HAJDUOVÁ, Erika: Vyšetrovanie možnosti iniciácie požiaru osvetľovacími telesami 

CÁDER, Martin: Posúdenie rizík pri práci na vybranom strojovom zariadení 

ONDREJKOVIČ, Martin: Posúdenie rizík pri zváraní vo výrobnom podniku Agados s.r.o. 

STAROŇ, Lukáš: Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri zváraní 

MÁLIK, Peter: Posúdenie rizík pri práci na zváracom strojnom zariadení 

ONDRÁŠIK, Tomáš: Posúdenie vplyvu podmienok prevádzky na funkčnosť elektrickej požiarnej 

signalizácie vo vybranej spoločnosti 

VÝBORNÁ, Martina: Posúdenie vplyvu vlhkosti drevín na kritickú hustotu tepelného toku 

CEPKA, Lukáš: Termogravimetrická analýza korkovej izolácie 

JANKOVIČ, Lukáš: Bezpečnosť pri práci v prevádzke logistického centra 

MASÁROVÁ, Miroslava: Návrh na zlepšovanie kvality konkrétneho výrobku vo výrobnom procese 

HALENÁROVÁ, Dominika: Angažovanosť zamestnancov ako súčasť zlepšovania kvality procesov 

KAMENSKÁ, Martina: Analýza príčin vzniku nezhodného výstrižku v spoločnosti Ojala Slovakia s. s r.o. 

metódou A3 Report 

NOVOTNÝ, Martin: Návrh aplikácie vybraných nástrojov manažérstva kvality pre zlepšovanie 

nepodarkovosti výrobného procesu 

KVASNIČKOVÁ, Lucia: Návrh opatrení na zlepšenie procesu sledovania a vyhodnocovania 

nepodarkovosti v podniku 

BAUMGARTNER, Šimon: Optimalizácia výrobného procesu ložiskového puzdra za účelom zníženia 

nepodarkovosti v spoločnosti INA SKALICA spol. s r.o. 

ŽIGRAYOVÁ, Dana: Uplatňovanie nástrojov a metód manažérstva kvality v ŽOS Trnava, a.s 

DÁVID, Marian: Zisťovanie spôsobilosti meradiel a analýza systému merania 

VLACHOVIČ, Peter: Návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo 

vybranom podniku 

PREKOPOVÁ, Veronika: Využitie vybraných jednoduchých štatistických metód na vstupnej kontrole 

výrobku JD Shroud 

ŠURINOVÁ, Katarína: Uplatnenie vybraných nástrojov a metód manažérstva kvality na odstránenie 

nedostatkov na diele 2633S 

KRAUSHUBEROVÁ, Lenka: Riešenie problému kvality výroby vybraného automobilového komponentu 

aplikovaním metód a nástrojov manažérstva kvality 



TÓTHOVÁ, Judita: Riešenie konkrétneho problému kvality výroby v podniku pomocou manažérskych 

nástrojov 

MARKOVIČ, Martin: Zavedenie metódy 5S ako nástroj zlepšovania 

KARDHORDÓOVÁ, Klaudia: Štatistická kontrola a regulácia procesu – tvárniace stroje 

MICHELČÍK, Andrej: Štatistická kontrola a regulácia procesu – nástroje 

ČAPKOVIČOVÁ, Barbora: Implementácia STN EN ISO/IEC 17025 v laboratóriu spoločnosti Martinrea 

Slovakia Fluid Systems s.r.o. 

ČOPOVÁ, Iveta Mária: Aplikácia vybraných nástrojov manažérstva kvality pre zlepšovanie procesov v 

spoločnosti Peterplast 

ŠTURDÍK, Matúš: Aplikácia vybraných nástrojov manažérstva kvality pre zlepšovanie procesov v 

spoločnosti Datalogic Slovakia s.r.o. 

REJDOVJANOVÁ, Nikoleta: Aplikácia vybraných nástrojov manažérstva kvality pre zlepšovanie 

procesov v spoločnosti Kovostroj a.s. Dobšiná 

VALLOVÁ, Simona: Návrh smernice pre riadenie nezhodných komponentov citlivých na elektrostatický 

výboj v spoločnosti Protherm Production s.r.o., Skalica 

FRAŇO, Martin: Návrh optimalizácie systému riadenia nezhodného produktu v spoločnosti Konštrukta - 

Industry a.s., Trenčín 

BENKOVSKÝ, Ľuboš: Návrh opatrení v skladovacej a manipulačnej logistike ako súčasť zvyšovania 

kvality produkcie v spoločnosti ZF Slovakia, a. s. 

KIRINOVIČOVÁ, Lucia: Analýza pripravenosti spoločnosti VÚJE a.s. na zmeny v systéme manažérstva 

kvality podľa normy ISO 9001:2015 

KRÁLIK, Boris: Návrh opatrení pre zvýšenie kvality výrobného procesu v spoločnosti TERMINALS s. r. 

o. 

LEFFLER, Peter: Návrh opatrení pre zvýšenie kvality poskytovanej služby aplikáciou normy EN 13816 

MARKOVÁ, Monika: Analýza príčin nekvality špecializovanej služby 

BABIAROVÁ, Lucia: Návrh smernice na riešenie problémov metódou FR (Fast Response – GM) v 

spoločnosti ZF Slovakia, a.s. 

KŇAŽEKOVÁ, Kristína: Aplikácia niektorých základných nástrojov manažérstva kvality v spoločnosti 

RIBE Slovakia, k.s. 

JAGELKOVÁ, Martina: Návrh a implementácia metódy KAIZEN v podniku ELVIN, s.r.o 

KOTEŠOVCOVÁ, Zuzana: Návrh aplikácie metód na sledovanie spôsobilosti vybraného procesu v 

podniku HELLA Slovakia Front-Lighting, s.r.o. 

HÁJEK, Matej: Optimalizácia koncentrácie penidla v penotvornom roztoku 

LINER, Maroš: Možnosti využitia magnetických nanočastíc pri zbere rias pestovaných za účelom 

produkcie bionafty 


