
UIBE Diplomové práce 

 

SLOVÁKOVÁ, Jarmila: Využitie elektrokoagulácie pri zneškodňovaní vybraných procesných kvapalín 

ako nebezpečných látok 

KRÁLOVIČOVÁ, Zuzana: Tepelné účinky požiaru na človeka 

ĽUBUŠKÝ, Peter: Bezpečnostné a hygienické podmienky prevádzkovania technicko-hygienickej údržby 

Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 

HALADA, Michal: Analýza priemyselných rizík vo výrobnom závode konštrukčných materiálov 

GRAJCIAROVÁ, Jana: Analýza mechanizmov tvorby plynov nového obalového súboru z pohľadu 

bezpečného ukladania v Republikovom Úložisku Mochovce 

PAVELOVÁ, Júlia: Vplyv požiarov na kvalitu pôdnej organickej hmoty 

HOLOSOVÁ, Dominika: Vplyv požiarov na dostupnosť nutrientov v pôde 

ŽÁK, Erik: Možnosti využitia uhlíkatých materiálov pre sorpciu vybraného kontaminantu 

MOSNÁROVÁ, Marianna: Posúdenie možnosti hodnotenia tuhých biopalív vo vybranom laboratóriu 

TURČANOVÁ, Erika: Posúdenie možnosti hodnotenia kvapalných biopalív vo vybranom laboratóriu 

HÝLLOVÁ, Zuzana: Bezpečnostné a environmentálne aspekty technológie výroby DIA obuvi 

HLADKÝ, Peter: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v spoločnosti Marius Pedersen, a.s. 

SMÉJA, Edit: Výroba bionafty s využitím alternatívnych katalyzátorov 

DOKTOR, Adam: Zhodnocovanie odpadových plastov katalytickou depolymerizáciou 

PALKECHOVÁ, Helena: Stanovenie hlukovej expozície na vybranom pracovisku a návrh príslušných 

opatrení 

PATVAROŠOVÁ, Adriana: Objektivizácia expozície zamestnancov hluku na vybranom pracovisku a 

návrh optimálnej zmeny organizácie práce z hľadiska zlepšenia BOZP 

MARUŠINCOVÁ, Zuzana: Aplikácia vybraných metód analýzy rizík pre posúdenie bezpečnosti práce v 

prevádzke na renováciu tonerových a atramentových kaziet 

BRANDYSOVÁ, Erika: Analýza rizík pri sústružení a kalení ložiskových krúžkov 

KRÁLIK, Peter: Posúdenie stavu bezpečnosti vybraných typov elektrocentrál 

POSOVÁ, Veronika: Analýza rizík pracovných činností elektrikára v spoločnosti Holcim Slovensko a.s. 

UVÁČIKOVÁ, Klaudia: Analýza rizík pracovných činností mechanikov na vybraných zariadeniach 

OBORILOVÁ, Darina: Vplyv tepelného toku na zápalnosť doskových materiálov 

ZEMANOVÁ, Zuzana: Analýza rizík pri výrobnom procese tepelných čerpadiel 

BOLEDOVIČOVÁ, Zuzana: Stanovenie inhalačnej expozície so súčasným zohľadnením bezpečnostných 

požiadaviek exponovaného prostredia 

MENČÍK, Matej: Posúdenie prašnosti v banskej činnosti 

GALBA, Juraj: Bezpečnostné požiadavky pre prevádzkovanie futbalového štadióna 

HORNÁČKOVÁ, Monika: Vplyv teploty na rýchlosť horenia kvapalín 



MÔCIKOVÁ, Dominika: Bezplameňové a plameňové horenie drevených peliet 

SÝKORA, Peter: Analýza nebezpečenstva pri vybraných pracovných činnostiach a návrh pridelenia OOPP 

DUTKA, Vladimír: Sledovanie vzniku a vývoja ložísk bezplameňového horenia v poréznych materiáloch 

počas procesu samozahrievania 

DZÍBELOVÁ, Simona: Sledovanie nízkoteplotnej degradácie lignocelulózových materiálov pomocou 

bezpečnostného kalorimetra SEDEX 

CHNÁPKO, Rastislav: Identifikácia stôp horľavých kvapalín pri procese vyšetrovania príčin vzniku 

požiaru 

MATÚŠ, Matej: Analýza požiarneho nebezpečenstva vyplývajúceho zo samozahrievania tuhých materiálov 

pomocou košíkového testu 

BUČÁNYOVÁ, Michaela: Analýza požiarneho nebezpečenstva vyplývajúceho zo vzájomnej znášanlivosti 

látok pomocou bezpečnostného kalorimetra SEDEX 

VADÍK, Martin: Zavedenie bezpečnostného postupu Lockout/Tagout v prevádzke 

PETRÁŠKOVÁ, Janka: Hodnotenie používaných rukavíc vo vybranej profesii ŽSR 

GRMAN, Ivan: Štúdium možností výroby vodíka vo vybraných vodíkových generátoroch 

DUJSÍKOVÁ, Denisa: Zhodnotenie účinnosti mechanického a biologického stupňa vybranej čistiarne 

odpadových vôd 

IŠTVANEC, Jozef: Analýza rizík pre vybranú technológiu nakladania s odpadmi 

KADLEC, Milan: Monitoring priesakových kvapalín zo skládky odpadov 

SABO, Marek: Štúdium biodegradability pomocou ukazovateľov O2 a CO2 v laboratórne zostrojenom 

bioreaktore 

PAJDUŠÁK, Boris: Možnosti využitia magnetických nanočastíc pri zbere mikrorias 

BALÁŽOVÁ, Adriána: Možnosti využitia mikrorias pre produkciu bionafty 

ĎURIŠKA, Tomáš: Štúdium biodegradability procesných kvapalín upravených UV/O3 

MORAVČÍK, Milan: Analýza kvality vzduchu v oceľových tlakových nádobách autonómnych dýchacích 

prístrojov záchranných zložiek pri dlhodobom skladovaní 

ŽEMLA, Martin: Zváračské pevné aerosóly v pracovnom prostredí 

KUBOVIČ, Ján: Meranie a zhodnotenie osvetlenia v školskej dielni 

TOMANOVÁ, Zuzana: Riešenie bezpečnostných a ergonomických rizík pri práci v kancelárii 

MARTINKOVIČOVÁ, Monika: Meranie pevných aerosólov na vybranom pracovisku v strojárskom 

podniku 

SLEZÁK, Lukáš: Hodnotenie ergonomických rizík pri práci zvárača 

GRÍGEL, Silvester: Návrh a konštrukcia vodíkového generátora plochého typu a možnosti jeho využitia 

MIKLUŠÁKOVÁ, Jana: Požiarne nebezpečenstvo komínov 

MOHELNÍKOVÁ, Daniela: Aplikácia kónického kalorimetra na výskum požiarneho rizika alkoholov pre 

forenzné účely 

HURBANOVÁ, Monika: Stanovenie kritickej hustoty tepelného toku ihličia smreka obyčajného 



VARGOVÁ, Mária: Zavedenie bezpečnostnej procedúry Lockout/Tagout vo vybranej spoločnosti 

ZAŤKO, Peter: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach 

elektrických 

HUPKA, Timotej: Bezpečnosť práce v technológii čistenia odpadových vôd 

KŇAŽKOVÁ, Veronika: Vplyv veľkosti frakcie na termickú stabilitu drevného prachu 

FANČOVIČ, Martin: Iniciácia nitrocelulózy pomocou kapacitnej iskry 

NOVOMESKÁ, Lea: Bezpečnostné a environmentálne označovanie hračiek 

ŽÁKOVÁ, Eliška: Označovanie a kontrola bezpečnosti vybraných potravín 

PAVLECH, Juraj: Charakterizácia sypkých rádioaktívnych odpadov pre ich bezpečné spracovanie 

MINÁČOVÁ, Eva: Staré záťaže ako environmentálne a bezpečnostné riziko vo vybranom regióne 

BARILLA, Štefan: Možnosti zlepšenia pracovných podmienok pri ručnej manipulácii s bremenami 

v TERICHEME a.s. 

MIKUŠ, Jaroslav: Varovanie v lokalite Bohunice zariadením VAR-VYR 

KLEŠTINEC, Peter: Monitorovacie systémy zabezpečujúce radiačnú ochranu pri uvoľňovaní materiálov 

do životného prostredia 

SKOKANOVÁ, Alexandra: Bezpečnostné a environmentálne označovanie elektrospotrebičov 

ROHÁČEK, Roman: Návrh implementácie metodiky pokročilého plánovania kvality APQP v spoločnosti 

Elster, s.r.o. 

KARAS, Martin: Aplikácia metód na zamedzenie plytvania na pracovisku zvarovňa ako súčasť 

zlepšovania procesov v podniku FMT s.r.o. Gbely 

MINÁRIKOVÁ, Zuzana: Aplikácia nástrojov a metód manažérstva kvality na zníženie plytvania v procese 

výroby segmentu dráhy 

FOLLNEROVÁ, Dagmar: Systém reklamácií ako súčasť zlepšovania procesov v spoločnosti 

Autocomodex Trnava spol. s.r.o. 

FURTKEVIČ, Dávid: Aplikácia princípov LEAN v prostredí riadenia výkonu skúšobných a inšpekčných 

činností v podmienkach Skúšobných laboratórií a Inšpekčného orgánu na útvare Kontrola kvality v 

spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 

JASSUŠOVÁ, Katarína: Zlepšovanie procesov spoločnosti Metalfest 

OVEČKOVÁ, Martina: Optimalizácia a zvyšovanie výkonnosti vybraného procesu v spoločnosti 

Protherm Production, s.r.o. 

HYŽA, Lukáš: Aplikácia metódy DOE pri určovaní optimálnych parametrov práškovacej linky 

MATÚŠ, Peter: Zlepšenie kvality strešného panoramatického okna využitím metód a nástrojov 

manažérstva kvality 

SITNIANSKÁ, Jana: Návrh pracoviska a metodiky kalibrácie uhlových mierok v prevádzkových 

podmienkach 

BŘEZOVSKÝ, Matúš: Optimalizácia procesu výroby kompozitnej lamely v spoločnosti Miba Steeltec 

s.r.o. 



PAVLAČKA, Jakub: Návrh implementácie požiadaviek ISO 50001:2012 na systém energetického 

manažérstva v spoločnosti Miba Steeltec, s.r.o. 

FORIŠKA, Richard: Zvyšovanie spôsobilosti vybraného výrobného zariadenia prostredníctvom 

Kamishibai prístupu k riadeniu údržby 

KOVÁCS, Róbert: Aplikácia metódy QFD pri vývoji produktu v podmienkach skúšobného laboratória 

NIEVELT-Labor Slovakia s.r.o. 

HLAVÁČ, Marek: Redukcia bielych bodov na clone Volvo V70 T2 pomocou metodiky Six Sigma 

SPODNIAKOVÁ, Anna: Aplikácia vybraných nástrojov a metód manažérstva kvality na zamedzenie 

plytvania pri repasovaní súčiastok vo vybranej organizácii 

VÁLEKOVÁ, Ivana: Posudzovanie spôsobilosti procesu pri uťahovaní spojov Air-bagov pri montáži 

autosedačiek 

VASOVÁ, Tímea: Analýza QRQC – overenie implementácie v podmienkach výrobného podniku 

ŽILÍKOVÁ, Michaela: Hodnotenie meracieho systému v procese výroby elektrických konektorov a 

ukončovacích prvkov na vodiče 

ŠTEVČAŤOVÁ, Darina: Analýza zmien dokumentácie systému manažérstva kvality pre potreby 

certifikácie podľa normy 9001:2015 v SE-MO34 

ADÁMEK, Ján: Návrh na zlepšenie výrobného pracoviska aplikáciou princípu štíhleho podniku situovaný 

na plytvanie ohľadom dopravy materiálu 

BAHNOVÁ, Elena: Aplikácia metód a nástrojov manažérstva kvality na zlepšenie kvality procesu výroby 

vzduchových filtrov vo vybranej organizácii 

JANEGOVÁ, Barbora: Optimalizácia procesov výroby a kontroly klimatizačných jednotiek využitím 

nástrojov a metód manažérstva kvality vo vybranom podniku 

KRAJČOVIČOVÁ, Magdaléna: Aplikácia metód na zníženie nepodarkovosti vo výrobe vybraných častí 

spojky pre osobné automobily 

SLÁDEKOVÁ, Natália: Návrh na zlepšenie kvality procesu výroby využitím metód a nástrojov 

manažérstva kvality vo vybranom podniku automobilového priemyslu 

SLOBODA, Marek: Zlepšovanie výkonnosti procesu kontroly zvárania vo vybranom podniku 

automobilového priemyslu ako súčasť systému manažérstva kvality 

ŠIŠAJOVÁ, Adriana: Uplatňovanie nástrojov a techník na zlepšenie procesov výroby palivových nádrží 

vo vybranej organizácii 

PAVELKA, Richard: Stanovovanie osobitných charakteristík a riadenie rizík využitím metodiky FMEA 

BENDIKOVÁ, Mária: Aplikácia metodiky Lean Six Sigma pri zlepšovaní procesu zvárania 

vymeniteľných batérií 

BARTA, Lukáš: Návrh uplatňovania samohodnotenia v spoločnosti SaarGummi Slovakia s.r.o. ako súčasť 

zlepšovania TQM 

DADÍK, Michal: Integrovaný manažérsky systém v spoločnosti DWR s.r.o. 

ULIČNÁ, Eva: Integrovaný manažérsky systém v spoločnosti Fremach Trnava s.r.o. 

OKELOVÁ, Tatiana: Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania 

procesov 



VALKOVÁ, Juliana: Návrh a zavedenie sledovania nákladov kvality pomocou modelu PAF vo vybranom 

strojárskom podniku 

CHOVANCOVÁ, Erika: Integrácia spoločenskej zodpovednosti do existujúceho systému kvalita - 

environment – bezpečnosť 

JANTOŠOVIČOVÁ, Anna: Implementácia dodávateľského auditu ako súčasť zlepšovania kvality 

produkcie 

KYSELICA, Dávid: Zlepšovanie kvality vstupnej kontroly cestou dodávateľských auditov 

MIHÁLIK, Matej: Projekt transformácie normy ISO 9001:2015 vo vybranej spoločnosti 

NITKA, Tomáš: Implementácia nástrojov a metód manažérstva kvality do metodiky Global 8D v procese 

vybavovania reklamácií v spoločnosti Foxconn Slovakia spol. s r. o. 

OSTRČIL, Marián: Aplikácia metód na identifikáciu chýb vo výrobnom procese 

ŠVANTNEROVÁ, Michaela: Manažérstvo rizík vo vybranom automobilovom podniku SR 

KAKAČKOVÁ, Anna: Návrh uplatňovania samohodnotenia v organizácii ako súčasť zlepšovania SMK 

VANGEĽ, Martin: Optimalizácia výrobného procesu pomocou nástrojov metódy Six Sigma 

NEHÉZOVÁ, Anna: Návrh uplatňovania samohodnotenia v organizácii ako súčasť zlepšovania TQM 

ZÁLUBYOVÁ, Eva: Zlepšenie procesu lisovania pomocou DMAIC cyklu 

KONDÉOVÁ, Iveta: Revízia ukazovateľov merania a monitorovania ako súčasť zvýšenia výkonnosti 

procesov 

GJABLOVÁ, Natália: Návrh a implementácia nového systému hodnotenia dodávateľov v podniku 

Amylum Slovakia, spol. s r.o. 

HREHUŠOVÁ, Natália: Návrh a implementácia vybranej metódy hodnotenia výkonnosti manažérstva 

kvality 

ŠAJDOVÁ, Ivana: Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov 

HLINKA, Michal: Aplikácia metód a nástrojov na zamedzenie plytvania v procese výroby 

VRABEC, Ivan: Zvyšovanie úrovne manažérstva reklamácií vo vybranej spoločnosti 

KOVÁČOVÁ, Katarína: Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybraných produktov 

 


