
UIBE Diplomové práce 

 

BALÚCHOVÁ, A.: Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie konskej farmy 

BARTA, M.: Posúdenie nebezpečenstva cigarety ako nízkoenergetického iniciačného zdroja 

FUJASZOVÁ, L.: Bezpečnostné požiadavky na sviečky z hľadiska procesu horenia 

PÚČIK, D.: Požiarne nebezpečenstvo elektrických varičov s ohrevnými platňami 

TEKULA, E.: Aplikácia požiarnotechnických vlastností plynov a pár v praxi 

BELKOVÁ, S.: Bezpečnostné požiadavky pre hračky 

PARÁK, S.: Bezpečnostné požiadavky pri výrobe hliníkových okien 

KOVALČÍK, O.: Požiadavky na bezpečné nakladanie s F plynmi pre hasenie požiarov 

DVORSKÁ, M.: Posúdenie kvality, bezpečnosti a označovania športového ošatenia do dažďa a náročného 

terénu 

KRUPANSKÝ, J.: Posúdenie zloženia dnových sedimentov Trnavských rybníkov z hľadiska 

eutrofizačných procesov 

MARTINKOVIČOVÁ, J.: Vplyv teploty na medze výbušnosti alkoholov 

TOMÁŠEK, P.: Hasiace systémy na báze tuhých aerosólov 

KMEŤ, P.: Zavedenie požiadaviek správnej a bezpečnej laboratórnej praxe na GC-MSD 

BURDA, J.: Výskum vplyvu azeotropie na požiarne riziko zmesí vybraných horľavých kvapalín 

ČELES, M.: Výskum charakteristík elektrotepelných spotrebičov používaných v domácnosti pre potreby 

zisťovania príčin vzniku požiarov 

NOVÁK, M.: Vplyv hrúbky vybraných tepelne hrubých drevín na kritickú hustotou tepelného toku 

KOLODZIEYSKI, B.: Analýza stavu únikových ciest vybraného hotela 

HEČKOVÁ, A.: Bezpečnostné požiadavky pri spracovaní rozpúšťadiel 

PARÁK, P.: Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti 

častíc 

ILLÉŠ, J.: Meranie dolnej medze výbušnosti rozvírených prachov v závislosti od doby iniciácie 

ĎURFINA, P.: Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od vlhkosti 

BENKO, D.: Návrh technických opatrení na zníženie hlučnosti v priestoroch výroby spoločnosti Nestlé 

Prievidza a ich ekonomické zhodnotenie 

DOBROVODOVÁ, K.: Meranie objektivizácia a posudzovanie vybraných rizikových faktorov vo vybranej 

prevádzke a návrh príslušných opatrení 

LENČEŠOVÁ, B.: Hodnotenie inhalačnej expozície pevným aerosólom na vybranom pracovisku 

spoločnosti ECOREC 

MAJERNÍKOVÁ, Z.: Posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci bezpečnostného auditu 

vo vybranom podniku 

RAKYTA, A.: Hodnotenie hlukovej záťaže u vodičov kamiónovej prepravy 

MRÁZ, J.: Možnosti využitia progresívnych uhlíkatých materiálov pre sorpciu vybraného kontaminantu 



GERENDÁS, S.: Monitoring kvality povrchových vôd ovplyvnených využívaním geotermálnej energie 

KÚDELKA, M.: Využitie flokulantov pri úprave priemyselných odpadových vôd 

KUBICA, P.: Metódy charakterizácie rastlinného oleja a bionafty 

EŠEK, R.: Rýchlosť uvoľňovania tepla pri horení jedlých olejov 

JAKUB, D.: Testovanie horľavosti zmršťovacích a izolačných bužíriek 

KOLČÁK, M.: Vplyv vzdialenosti žiaroviek na iniciáciu horenia drevného prachu 

SORÁD, T.: Porovnanie termickej degradácie prírodného a syntetického polyméru pri izotermickom ohreve 

BIZÍK, I.: Stanovenie nebezpečných látok v ovocných destilátoch 

JANSKÁ, M.: Monitorovanie fotochemickej degradácie 3,5 dichlórfenolu 

JAŠO, I.: Stanovenie vyšších mastných kyselín metódou plynovej chromatografie s hmotnostným 

detektorom 

STRELIČÁKOVÁ, V.: Analýza nakladania s nebezpečným odpadom v cementárňach 

FÖRDÖS, R.: Tabakové výrobky a ich príslušenstvo ako príčina vzniku požiaru 

MAŠLANKA, M.: Preprava, skladovanie a vzájomná znášanlivosť nebezpečných chemických látok 

HRDEKOVÁ, B.: Bezpečnostný audit vo vybranom podniku 

LUDROVANOVÁ, A.: Analýza vzniku možných mimoriadnych udalostí vo vybranom regióne 

MATUŠČIN, P.: Posúdenie bezpečnosti práce zvárača vo vybranom podniku 

PANGRÁCOVÁ, D.: Hodnotenie nebezpečenstiev a rizík vyplývajúcich z pracovných činností vo firme 

KOVO spol. s.r.o. 

TOMKO, R.: Bezpečnosť práce pri montáži a demontáži elektrických meracích súprav 

NECHALOVÁ, L.: Analýza bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární 

ADÁMKOVÁ, M.: Štúdium progresívnych oxidačných metód pre zlepšenie biologickej rozložiteľnosti 

odpadových vôd zo strojárenského priemyslu 

KRIŠTOFÍKOVÁ, D.: Meranie a hodnotenie osvetlenia v PSA Peugeot Citroën Slovakia 

ONDRUŠKA, P.: Predlžovanie životnosti priemyselných kvapalín vo firme MARTINREA Slovakia s.r.o. 

PAULIČEK, M.: Meranie a hodnotenie prašnosti pri výrobe drevených okien 

VAJDA, M.: Posúdenie vplyvu halogénderivátov na pracovné prostredie zamestnancov chemickej výroby 

VARGA, V.: Posúdenie zloženia dnových sedimentov Kunovskej priehrady z hľadiska eutrofizačných 

procesov 

MINÁRIK, L.: Meranie pevných aerosólov vo výrobnej hale strojárskeho podniku IMC Slovakia, s.r.o. 

KRIŠTOF, M.: Metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu 

SLIVA, J.: Manažérstvo produktov výrobkovej skupiny izolačné materiály v kontexte bezpečnostných 

a environmentálnych kritérií 

HABALA, I.: Zariadenia inštalované na detských ihriskách v kontexte požiadaviek Smernice o všeobecnej 

bezpečnosti výrobkov vo vybranom regióne 



KOVÁČIKOVÁ, M.: Bezpečnostné pokyny, značenie a prevádzkový poriadok na detských ihriskách ako 

prevencia nehôd 

BABRNÁKOVÁ, Z.: Verifikácia degradácie biodegradovateľných plastových materiálov a produktov 

z nich 

PAULOVIČOVÁ, D.: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo výrobkovej skupine 

chladničky, mrazničky a kombinované spotrebiče 


