
UIBE Bakalárske práce 

 

SEMELBAUEROVÁ, R.: Návrh na zvýšenie bezpečnosti práce pri vybraných laboratórnych cvičeniach 

BALOGH, L.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri montáži bleskozvodov na rodinných domoch 

ŠÚREKOVÁ, D.: Bezpečné pracovné postupy pri práci v dielni 

ORLICKÁ, N.: Posúdenie hlukovej záťaže na vybranom pracovisku z hľadiska BOZP 

MELICHER, P.: Analýza vibroizolačných materiálov pre priemyselné aplikácie 

HUTTA, V.: Fotokatalytická degradácia nebezpečných látok 

HÚSKA, M.: Možnosti využitia magnetických nanokompozitov 

HORVÁT, D.: Posúdenie bezpečnosti fotovoltických systémov a inštalácií 

HOLLÓŠI, R.: Posúdenie požiarneho rizika agropeliet 

OČKOVSKÁ, P.: Dobrovoľné a profesionálne záchranné služby v Slovenskej republike 

SCHMIDTOVÁ, Ž.: Vyslobodzovanie ľudí zo závalov a sutín 

ŠTEFANOVIČOVÁ, M.: Posúdenie práčovne z hľadiska bezpečnosti a dopadov na životné prostredie 

ŠTEFÁNIK, M.: Aplikácia sorpčných materiálov pri likvidácii ropných havárií 

ZSIBRITOVÁ, A.: Posúdenie požiarneho rizika fajčiarskych potrieb pre potreby zisťovania príčin vzniku 

požiarov 

HORNÝ, M.: Radiačná ochrana v procese nakladania so ZRAM a IRAO 

LEDNÁR, T.: Posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na výbuchovej komore 

KOLENO, M.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri žiarovom zinkovaní oceľových drôtov 

LIBANT, T.: Hodnotenie osvetlenia vo vybraných pobočkách cestovnej kancelárie KARTAGO Tours 

VYSKOČ, M.: Farmaceutiká v životnom a pracovnom prostredí 

MIHALOVIČ, M.: Pesticídy v životnom a pracovnom prostredí 

PORUBÄNOVÁ, P.: Biologicky aktívne látky v životnom a pracovnom prostredí 

HABURAJOVÁ, Š.: Posúdenie rizík pri práci v autoservise 

VÁCLAVÍK, J.: Riziká pri vzorkovaní prašného spadu 

VLČKOVÁ, A.: Riziká pri monitorovaní vplyvu skládok na životné prostredie 

SLEZÁKOVÁ, D.: Odpadové vody vznikajúce pri farbení textilu 

KIPIKAŠA, M.: Prirodzená a umelá rádioaktivita 

GARDIAN, J.: Spaľovacie teplá tepelno-izolačných materiálov 

TIBENSKÁ, M.: Vplyv termickej modifikácie na čas do zapálenia drevnej hmoty 

VYSKOČOVÁ, G.: Hodnotenie chemickej bezpečnosti ovocných destilátov 

HARAJOVÁ, H.: Zásady bezpečnosti práce pri opravách a údržbe v nábytkárskej výrobe 

GABRIŠOVÁ, L.: Využitie nanokompozitov pri odstraňovaní farbív z vody 



KRAKOVSKÝ, F.: Nakladanie s nebezpečným zdravotníckym odpadom 

BEDNÁROVÁ, D.: Protikorózna ochrana materiálov ako prostriedok zníženia rizika 

LAUBERT, M.: Návrh trasovania prepravy nebezpečných látok/tovarov 

NÁDASKÝ, M.: Bezpečnosť pri riešení poruchových stavov v transformovni Križovany 

GAJDOŠÍK, J.: Hodnotenie kvality procesu kontroly dielca osobného automobilu Peugeot 208 

PETRÁŠ, M.: Požiarne riziko slnečnicových peliet 


