
UPIM Diplomové práce 

 

KUCHARIČOVÁ, J.: Návrh systému manažérstva uvoľňovania zamestnancov podniku 

SMOLEKOVÁ, V.: Návrh na zefektívnenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku Silgan Metal 

Packaging Nove Mesto a. s. 

BEŇO, Ľ.: Návrh zefektívnenia systému údržby na vybranej prevádzke v podniku FORTISCHEM a. s., 

Nováky 

BUDAJOVÁ, L.: Návrh zefektívnenia riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku ETI ELB s. r. 

o., Báhoň 

KOSÁKOVÁ, B.: Návrh aplikácie elektronického systému Kanban v podniku PROTHERM 

PRODUCTION s. r. o., Skalica 

KOVÁCSOVÁ, N.: Návrh štandardu montáže priemyselného svietidla HBT2 s využitím analýzy MTM 

UAS v podniku InLED, s. r. o., Senec 

BABUŠÍKOVÁ, E.: Návrh zefektívnenia systému údržby trysiek na linke robotického utesňovania v 

podniku PCA Slovakia, s. r. o., Trnava 

MASARYKOVÁ, S.: Návrh na zdokonalenie systému personálnej politiky v smere zlepšenia pracovného 

prostredia podniku v PROTHERM PRODUCTION s.r.o. 

PÚČKOVÁ, M.: Návrh na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku APC, s. r. o. 

REMŽOVÁ, M.: Návrh zlepšenia tvorby personálnej politiky v IKEA Industry Slovakia s. r. o. 

SAKSUN, A.: Návrh na zefektívnenie systému projektového riadenia s dôrazom na agilné riadenie a 

metódu SCRUM v spoločnosti WBI, s.r.o. 

VNUKOVÁ, S.: Návrh na zlepšenie projektového riadenia v podniku Boge Elastmetall Slovakia, a.s. 

KOVAČOVSKÁ, M.: Návrh myšlienkovej mapy ako kreatívneho nástroja zefektívňovania kvality práce vo 

vybranom podniku 

PÁLENÍKOVÁ, B.: Uplatnenie princípov manažérstva kvality pri riadení projektu vo FREMACH 

TRNAVA, s.r.o. 

CZÉREOVÁ, Z.: Návrh postupu získavania a prijatia zamestnancov na technické pozície a na pozíciu 

pomocný robotník v I.D.C. LOLLY, s.r.o. 

JURENKA, R.: Návrh metodiky na zavedenie mentoringu v Boge Elastmetall Slovakia, a.s. 

KOCIAN, E.: Návrh možností využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu podniku 

Záhradná technika Šupa v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania 

KALMOVÁ, I.: Návrhy využitia rastu udržateľnej produktivity na zvýšenie udržateľnej 

konkurencieschopnosti v spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o. v kontexte s udržateľným SZP 

MOŠKOVÁ, V.: Návrh procesu formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných 

procesov riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti MATADOR Industries, a.s. v kontexte s udržateľným 

SZP 

PETRÍKOVÁ, M.: Návrh využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných 

podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania 

MALÁ, B.: Návrh na zefektívnenie internej komunikácie v MATADOR Industries, a. s. 



GREGUŠOVÁ, M.: Návrh zefektívnenia procesného prístupu v rámci riešenia projektu "Mercedes triedy 

A" 

MALIKOVÁ, D.: Návrh využitia metódy "Etikety equi" pri zmene rýchlosti vyváženia na vybranom úseku 

montáže 

MACHOVIČOVÁ, A.: Návrh štandardizácie montážnych postupov na linke L1 ZMS v podniku ZF 

Slovakia, a. s., Trnava 

GALOVIČOVÁ, J.: Návrh na zlepšenie tvorby a využívania nástrojov marketingového mixu v spoločnosti 

TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica 

PELIKÁNOVÁ, J.: Návrh na zlepšenie tvorby a využívania nástrojov marketingového mixu v spoločnosti 

Mediterran Slovakia s.r.o. 

VRÁBEL, T.: Návrh na zlepšenie uplatnenia nových trendov marketingovej komunikácie v EKOM spol. s 

r. o.  

BEŇOVÁ, B.: Návrh systému tútorstva v spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 

DANIŠ, A.: Návrh systému prípravy vybranej skupiny výrobných zamestnancov v Dr. Oetker, spol. s.r.o. 

HARŠÁNYOVÁ, P.: Návrh faktorov udržateľnej výkonnosti podniku v kontexte s podnikovou kultúrou v 

ZF Slovakia, a.s.  

VAGOVIČOVÁ, M.: Návrh využitia kompetenčného modelu výrobného zamestnanca logistiky v PCA 

Slovakia, s.r.o. 

KURINEC, O.: Návrh systému zavedenia mentoringu a koučingu v podmienkach Delta Electronics 

(Slovakia), s.r.o.  

SEDLÁČKOVÁ, S.: Návrh systému koučingu a mentoringu v podmienkach spoločnosti VETROPACK 

NEMŠOVÁ s.r.o.  

PUČEKOVÁ, D.: Návrh zdokonalenia v oblasti personálnej politiky podniku HF NAJUS, a.s. 

MICHALÍKOVÁ, A.: Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry spoločnosti DATALOGIC SLOVAKIA, 

s.r.o.  

KORECOVÁ, E.: Návrh zdokonalenia využívania kompetenčného prístupu v Jadrovej energetickej 

spoločnosti Slovenska, a.s.  

VELACKOVÁ, Z.: Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku Bel 

Power Solutions, s.r.o., Dubnica nad Váhom 

BAGINOVÁ, L.: Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku 

Renozeta, s.r.o., Trenčín 

HUDEKOVÁ, J.: Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku PSL, 

a.s., Považská Bystrica 

KOŠTIALIKOVÁ, I.: Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku 

Rademaker Slovakia s.r.o., Považská Bystrica 

KREBS, M.: Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku BUSINESS 

AND DRIVE, spol. s r.o., Malacky 

KOHÚT, J.: Návrh opatrení na zlepšenie spracovávania a využitia analýzy hospodárenia podniku DUSLO, 

a.s., Šaľa 



ŠIMONČIČOVÁ, L.: Návrh zlepšenia využitia výstupov z finančného účtovníctva vo finančnom riadení 

podniku Bohnenkamp s.r.o., Modra 

FÚSEK, M.: Návrh marketingovej podpory predaja v podniku RONA, a.s. 

HABARDÍK, A.: Návrh inovácie výrobného procesu s dopadom na udržateľnú konkurencieschopnosť 

podniku ORGECO spol. s r. o. 

OCHOTNICKÝ, E.: Racionalizácia fyzického zaťaženia zamestnancov vybraného pracoviska v 

podmienkach podniku IKEA Industry Slovakia s.r.o, odštepný závod Trnava, prevádzka Majcichov 

PAVLOVIČOVÁ, V.: Návrh zdokonalenia riadenia zásob hotových výrobkov v podniku I.D.C. Holding, a. 

s., odštepný závod Pečivárne Sereď 

PETRÁŠ, R.: Optimalizácia ručnej manipulácie s bremenami s využitím vybraných metód hodnotenia 

fyzického zaťaženia na vybranom pracovisku v podniku VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.  

SELNEKOVIČOVÁ, M.: Optimalizácia riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku IKEA 

Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava 

OMASTA, T.: Návrh zdokonalenia systému riadenia kariéry v podniku ŽOS Trnava, a.s. 

MIKULÁŠKOVÁ, J.: Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v spoločnosti Protherm Production, s.r.o., 

Skalica 

LUKÁČOVÁ, S.: Návrh riešenia na zefektívnenie objednávania prepravných kapacít hotových výrobkov v 

spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. 

MAGÁLOVÁ, M.: Návrh riešenia na zoštíhlenie procesu prípravy a vychystávania materiálu na D-TAG 

linku v spoločnosti Emerson a.s., sekcia Emerson Energy Systems 

NOVÁKOVÁ, L.: Návrh riešenia na zvýšenie efektivity fungovania logistických procesov prostredníctvom 

vybraných indikátorov a prístupov zlepšovania v spoločnosti Dong Jin Precision Slovakia, s. r. o. 

RUMPEL, R.: Návrh riešenia na zdokonalenie príjmu materiálu a jeho vychystávania do výroby v 

spoločnosti ZF Slovakia, a. s., závod Levice 

MITASOVÁ, J.: Návrh implementácie technológie RFID, zefektívnenie prípravy nástrojov v prevádzke 

Lisovňa, spoločnosti PCA Slovakia, s r. o. 

NÁVOJ, R.: Zmena layoutu výroby tvrdých operácií (brúsenie, lapovanie) ložiskových krúžkov 

valčekových ložísk, eliminácia manipulácie a ergonomizácia pracovísk v podniku KINEX BEARINGS, a. 

s., Kysucké Nové Mesto 

HORVÁTH, T.: Návrh racionalizácie riadenia výkonnosti zamestnancov dielne opráv rotačných strojov v 

podniku SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. 

KULIŠKOVÁ, P.: Návrh systému logistických procesov malosériovej produkcie v podmienkach 

veľkosériovej produkcie vo VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 

POMICHALOVÁ, D.: Návrh hodnotenia environmentálnej výhodnosti a ekonomickej efektívnosti 

repasovaných výrobkov v spoločnosti Holger Christiansen Production Slovakia, s.r.o.  

FATUROVÁ, D.: Návrh zefektívnenia reklamačného procesu nezhodných komponentov od dodávateľa v 

kontexte udržateľného rozvoja v spoločnosti Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. 

HAJDÍKOVÁ, P.: Implementácia konceptu rozvoja udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania 

v podniku MEDEKO CAST, s.r.o. 

BACHÁR, M.: Návrh implementácie systému zásobovania výroby materiálom – Milk Run v podniku 

Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s. r. o. 



HOMOLA, I.: Návrh na zlepšenie systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami novelizovaných 

noriem ISO 9001:2015 

MIKUŠ, P.: Zlepšenie procesu zvárania využitím nástrojov a metód manažérstva kvality 

GAJDOŠOVÁ, L.: Zlepšovanie procesov metódou štíhlej výroby v Kongsberg Automotive, s.r.o. Vráble 

MIHÁLYOVÁ, M.: Návrh procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s USZP v spoločnosti Novplasta, 

s.r.o. 

FLORIŠOVÁ, J.: Návrh zlepšenia systému riadenia talentov v podmienkach Johnson Controls 

International spol. s r. o. - odštepný závod Trenčín 

REZBÁRIKOVÁ, K.: Návrh zlepšenia systému výberu a adaptácie pre vybrané kategórie zamestnancov v 

podmienkach Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava 

BOLEDOVIČ, M.: Návrh zlepšenia systému adaptácie zamestnancov v podmienkach ŽOS Trnava, a.s. 

CHALÁNYOVÁ, K.: Návrh zlepšenia systému plánovania a riadenia kariéry nevýrobných zamestnancov v 

podmienkach Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec 

LACKOVIČOVÁ, D.: Návrh zlepšenia systému merania a hodnotenia vybraných procesov riadenia 

ľudských zdrojov na oddelení logistiky v podniku PCA Slovakia, s.r.o. 

VRTAL, M.: Návrh zlepšenia využitia Web 2.0 a sociálnych sietí ako nástrojov marketingovej komunikácie 

v KOVOTVAR, výrobné družstvo 

BARAN, T.: Návrh zlepšenia systému riadenia projektového tímu pri získavaní a realizácii projektov v 

spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. 

LUKÁČ, D.: Návrh riešenia na zlepšenie projektového manažmentu v podniku Termomont Dolná Krupá, 

s.r.o.  

MAGDOLEN, M.: Návrh riešenia na zlepšenie udržateľnosti projektov v priemyselných podnikoch na 

Slovensku v kontexte s udržateľným SZP 

VALO, A.: Návrh systémových zmien na zefektívnenie projektového manažmentu v spoločnosti Schurter 

(SK) s.r.o. 

TUREKOVÁ, Z.: Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v podmienkach spoločnosti DSV Slovakia, 

s.r.o.  

NOVÁKOVÁ, V.: Návrh pre manažment podniku na zníženie nákladov vo väzbe na odchýlky nákladov v 

spoločnosti Howa Tramico Slovakia, s.r.o. 

KOKAVEC, J.: Návrhy na zlepšenie technologických výrobných procesov v priemyselnom podniku 

NIKOV spol. s r.o., Nitra  

RAPANTOVÁ, L.: Návrh zlepšenia systému motivácie zamestnancov v podniku PCA Slovakia, s.r.o. 

STRAKOVÁ, L.: Návrh zlepšenia systému riadenia a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku 

Foxconn Slovakia, spol. s r.o. 

BENDOVÁ, I.: Návrh motivačného programu zameraného na udržateľnú výkonnosť výrobných 

zamestnancov podniku Boge Elastmetall Slovakia, a.s. 

ANDRISKOVÁ, M.: Návrh projektu angažovanosti zamestnancov v podmienkach Holcim (Slovensko) 

a.s.  

VAJSÁBEL, M.: Návrh zlepšenia systému riadenia a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku 

NMH s.r.o. 



LEHOTSKÁ, J.: Návrh systému motivácie zameraného na udržateľnú výkonnosť zamestnancov podniku 

ESOX - PLAST, s.r.o. 

MAGDOLEN, T.: Návrh zabezpečenia finančnej a investičnej gramotnosti manažmentu ako predpokladu 

dlhodobej úspešnosti investičných aktivít podniku Pankl Automotive Slovakia s.r.o. 

BUJALKA, M.: Návrh zvýšenia úrovne správ o spoločenskej zodpovednosti podnikov vo vzťahu k 

Národnému programu kvality SR na roky 2013 – 2016 

KRCHŇÁKOVÁ, V.: Návrh na zlepšenie využívania procesného riadenia v oblasti výroby v spoločnosti 

INGSTEEL, spol. s r.o. – oddelenie výroby, Trstín 

KACHNIČ, I.: Návrh projektu zlepšenia výrobného procesu výrobných jednotiek prevádzky P1 spoločnosti 

SLOVNAFT, a.s., Bratislava 

NIŽŇAN, A.: Návrh modelu riadenia materiálových tokov vo výrobnej hale TM v podniku EMERSON a.s.  

LIPOVSKÝ, M.: Návrh modelu informačných tokov o chýbajúcom materiáli vo výrobe a v sklade 

v podniku EMERSON a.s. 

HRUŠOVSKÝ, J.: Návrh modelu hodnotenia výkonnosti a finančnej stability podniku ETI ELB, s.r.o.  

SCHIFFEROVÁ, B.: Návrh spôsobu riešenia konfliktov v práci manažéra v podniku PCA Slovakia, s.r.o. 

FISCHEROVÁ, M.: Návrh zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku STREIT 

TRNAVA s.r.o. 

HLÚCHOVÁ, D.: Návrh systému riadenia personálneho a sociálneho rozvoja zamestnancov v podniku 

Holcim (Slovensko) a. s. 

RÁBAROVÁ, L.: Návrh zlepšenia systému vzdelávania a osobného rozvoja manažérov v podniku BÖGL a 

KRÝSL, k.s. – pobočka 

NAGY, P.: Návrh na zlepšenie montážneho procesu v SK-Cont a.s. 

KOZÁK, M.: Návrh na využitie nástrojov priemyselného inžinierstva v zlepšovaní procesov v Continental 

Matador Truck Tires s.r.o. 

MATEJOV, Ľ.: Návrh na zlepšenie procesu riadenia dokumentácie v spoločnosti Mlyn Pohronský Ruskov, 

a.s. 

POLLÁKOVÁ, J.: Návrh procesu riadenia projektu pri uvádzaní produktu na trh v EDM, s.r.o., Nižná 

IVANOVIČOVÁ, M.: Návrh zlepšenia systému riadenia nákladov v podniku metal design slovakia a.s. 

HROBÁROVÁ, L.: Návrh metodiky tvorby optimálneho plánu výroby podniku 

ČMEHÍL, M.: Návrh racionalizácie pracovných procesov v podniku 

KLIMO, P.: Návrh riešenia na zlepšenie využívania IT v procese plánovania a riadenia údržby strojov a 

zariadení vo vybranom priemyselnom podniku 

HAMERNÍKOVÁ, M.: Návrh na zlepšenie využívania projektového riadenia vo vybranom priemyselnom 

podniku 

ONDREIČKOVÁ, S.: Návrh riešenia na zlepšenie využívania IS vo vybranom priemyselnom podniku 

POBIECKY, L.: Návrh zlepšenia aplikácie EMS v ŽOS Trnava, a.s. 

HAMMEL, M.: Návrh procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s USZP v spoločnosti ZVARMONT, 

spol. s r.o. 

 


