
UPIM Diplomové práce 

 

BAŠA, M.: Zvyšovanie efektívnosti kontroly kvality v spoločnosti Revol TT Consulting s.r.o., Boleráz 

HURAJT, T.: Návrh riešenia na zlepšenie využívania sociálnych sietí v podniku PROJECT INTERIER 

s.r.o. 

CUNINKOVÁ, D.: Návrh na zlepšenie systému projektového manažmentu v ZF Slovakia, a.s., Trnava 

SLOVÁKOVÁ, D.: Návrh na zlepšenie systému projektového riadenia v podniku STAKOTRA 

MANUFACTURING, s.r.o. 

HRICÁKOVÁ, D.: Návrh na zlepšenie marketingovej komunikácie v spoločnosti HESTA, spol. s r.o., 

Prešov 

KORTIŠOVÁ, R.: Návrh na zlepšenie systému talent manažmentu v podniku Volkswagen Slovakia, a.s. 

Bratislava 

JANUŠOVÁ, A.: Návrh na zlepšenie využívania exaktných metód v manažérskom rozhodovaní v 

spoločnosti c2i s.r.o., Dunajská Streda 

BARTEKOVÁ, K.: Návrh na zefektívnenie systému Milk run v priemyselnom podniku 

KOZÁK, A.: Využitie nástrojov a metód pri riešení koncepcie skladovania náhradných dielov 

ŠOTTNÍK, F.: Využitie metódy QRM (Quick Response Manufacturing) na optimalizáciu systému výroby v 

spoločnosti Tomra Sorting s.r.o. 

ŠTEFAN, M.: Aplikácia metód na zamedzenie plytvania pri pretypovaní výrobnej linky 

BAŠO, M.: Optimalizácia výrobných časov a časov práce na základe snímkovania pracovných operácií v 

podniku Miba Steeltec s. r. o. 

CABAJOVÁ, M.: Optimalizácia výrobného procesu s ohľadom na ľudský faktor prostredníctvom aplikácie 

Hoshin Kanri v podniku Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec  

KRUPA, L.: Návrh zefektívnenia procesu lepenia dekoračných fólií vybraných Sondermodelov na 

pracovisku Bypass v podniku VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. 

MRVOVÁ, D.: Optimalizácia riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku ZF Slovakia, a. s. 

RADOSKÝ, M.: Optimalizácia výrobných časov a časov práce na základe snímkovania pracovných 

operácií v podniku Miba Steeltec s. r. o. 

KUMANČÍKOVÁ, M.: Návrh riešenia na zefektívnenie procesu obstarávania medených profilových 

vodičov v spoločnosti VINUTA, s.r.o. 

GALGÓCI, F.: Návrh efektívne fungujúceho materiálového toku pre sériovú výrobu prístrojovej dosky 

s novými padmi M4 a M5 v spoločnosti Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec 

BRACHTÝROVÁ, D.: Návrh systému motivácie zamestnancov vo veku 50+ v podmienkach podniku 

Považský cukor, a.s. Trenčianska Teplá 

CHRENKA, R.: Návrh systému stabilizácie zamestnancov v podniku Reutter SK, s.r.o. Myjava 

RAUCHOVÁ, I.: Návrh systému udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu Ecofil, 

spol. s r. o., v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania 

FILIPOVÁ, D.: Návrh na zlepšenie systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami novelizovaných 

noriem ISO 9001:2015 



REMOVÁ, S.: Návrh na zlepšenie procesu výroby obalového skla 

IZAKOVIČOVÁ, M.: Aplikácia metódy Six sigma pri zlepšovaní procesu brúsenia pri výrobe úplného 

čerpadla 

ĎURKOVIČOVÁ, J.: Návrh optimalizácie využitia navety (mikrobusu) zakomponovaním požiadaviek na 

vyskladnenie vozidiel do tokov vozidiel v podniku GEFCO SLOVAKIA s.r.o. z výrobnej linky PCA 

Slovakia, s.r.o. 

PRIBYLINOVÁ, V.: Riešenie reklamácií metódou 8D v spoločnosti Neonex, s.r.o. Bernolákovo 

ČONGRÁDYOVÁ SUČANOVÁ, A.: Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných 

prevádzkach podniku CCN GROUP Slovakia, s. r. o.  

KRAJČÍ, Ľ.: Návrh riešenia iniciácie ergonomického programu vo vybraných prevádzkach podniku 

KINEX, a.s. 

KRAJČÍROVIČOVÁ, M.: Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach 

podniku SFÉRA, a.s.  

KYSELICA, O.: Návrh riešenia iniciácie ergonomického programu v podniku Freudenberg Filtration 

Technologies Slovensko, s.r.o. 

STAREČEK, A.: Návrh riešenia iniciácie ergonomického programu vo vybraných prevádzkach podniku 

Bekaert Hlohovec, a.s. 

GLINDOVÁ, A.: Návrh ďalšieho vzdelávania zamestnancov na úrovni majster v podniku Boge Elastmetall 

Slovakia, a.s. pre obdobie nasledujúcich 2 rokov 

MINAROVIČOVÁ, L.: Návrh systému motivácie zamestnancov 50+ v podmienkach IKEA Industry 

Slovakia s.r.o. o.z. Trnava 

PLAVUCHOVÁ, D.: Návrh systémových zmien na zefektívnenie projektového manažmentu v spoločnosti 

IMOS-Systemair, a.s. 

ONDREK, J.: Návrh na zlepšenie uplatnenia marketingovej komunikácie v Bekaert Hlohovec, a.s. 

REISINGEROVÁ, P.: Návrh inovácie marketingového mixu v LIGNOFER spol. s r.o.  

KÖSZEGHYOVÁ, A.: Návrh na zlepšenie uplatnenia nových trendov marketingovej komunikácie v 

PIVOT + QARI, spol. s r.o.  

TÁČOVSKÁ, V.: Návrh možností zlepšenia imidžu značky produktov PCA Slovakia, s.r.o. 

prostredníctvom nástrojov marketingovej komunikácie 

KOLENOVÁ, M.: Návrh na zlepšenie uplatnenia nových trendov marketingovej komunikácie Saneca 

Pharmaceuticals a.s. 

FARKAŠ, M.: Návrh aplikácie moderných metód marketingovej komunikácie v KTP Group, s.r.o. 

GAJARSKÁ, M.: Návrh formovania podnikovej kultúry s ohľadom na marketingové aktivity 

REZBÁRIKOVÁ, J.: Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v REVOL TT Consulting s. r. o. 

ŠURANOVÁ, J.: Návrh využívania moderných foriem marketingovej komunikácie v Xella Slovensko, 

spol. s r.o.  

BARIČIČOVÁ, S.: Návrh využitia internetu ako nástroja marketingovej komunikácie v priemyselnom 

podniku UNIOS - univerzálny obchod, služby, s.r.o.  

RAGUĽOVÁ, V.: Návrh marketingovej stratégie vybraného produktu v priemyselnom podniku DOR, s.r.o. 



JELENEKOVÁ, J.: Návrh inovácie nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku ŽOS Trnava 

a.s.  

VRAŇAKOVÁ, N.: Návrh zdokonalenia systému starostlivosti o zamestnancov v spoločnosti 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.  

KOVÁČOVÁ, C.: Návrh zabezpečenia finančnej a investičnej gramotnosti manažmentu ako predpokladu 

dlhodobej úspešnosti investičných aktivít podniku ALT, akciová spoločnosť 

MORAVČÍKOVÁ, M.: Návrh systému identifikácie vplyvov multikulturality manažmentu na výkonnosť 

podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.  

SOKOLOVIČOVÁ, L.: Návrh zdokonalenia systému vzdelávania zamestnancov v podniku Slovenské 

elektrárne, a.s. 

ŠAMOVÁ, Z.: Návrh zdokonalenia multikultúrnej tímovej práce v podmienkach spoločnosti Van Leeuwen 

s. r. o. 

BUZAY, M.: Návrh využitia nových trendov udržateľnej výkonnosti podniku v kontexte s podnikovou 

kultúrou v Eissmann Automotive Slovensko s. r. o.  

MINÁRIK, P.: Optimalizácia výrobných časov a časov práce vybraného pracoviska priemyselného 

podniku na základe snímkovania 

STAŇKOVÁ, M.: Návrh hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v podniku 

CRH (Slovensko) a.s. 

BAĎUROVÁ, S.: Návrh procesu stabilizácie zamestnancov v priemyselnom podniku RF, spol. s r.o. 

BUCHTOVÁ, L.: Návrh hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v podniku INA 

SKALICA 

MEDLENOVÁ, M.: Návrh systému vzdelávania zamestnancov v podniku DACHSER Slovakia a.s.  

BEDNÁROVÁ, K.: Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v 

podniku Volkswagen Slovakia, a.s. 

ONDREK, J.: Implementácia konceptu rozvoja udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania 

v podniku Faurecia Slovakia, s.r.o.  

CVEČKA, T.: Návrh na zvyšovanie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku KOVOTVAR, 

výrobné družstvo 

PANTÁKOVÁ, V.: Návrh na zvyšovanie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku Metsa Tissue 

Slovakia s.r.o. 

MÓROVÁ, N.: Návrh na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku Eissmann 

Automotive Slovensko s.r.o. 

ŠARMÍR, P.: Návrh racionalizácie riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku ŽOS Trnava, a.s. 

ŽAŽO, A.: Návrh na zdokonalenie procesu zásobovania výroby kremičitým pieskom v podniku PORFIX - 

pórobetón,  

a.s. 

VIDLIČKOVÁ, P.: Návrh budovania skladu kritických komponentov pre závod Jaslovské Bohunice v 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. 

PAUKEJE, T.: Návrh zavedenia metódy 5S na pracoviskách balenia v spoločnosti metal design slovakia 

a.s. 



KUPKOVIČOVÁ, K.: Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach Foxconn 

Slovakia, spol. s r.o. 

JÁNOŠÍKOVÁ, L.: Návrh systému talent manažmentu v podmienkach TI AUTOMOTIVE SLOVAKIA s. 

r. o. 

BAXA, P.: Návrh inovácií technologickej prípravy výroby v priemyselnom podniku Slovnaft, a.s. 

HRÁDELOVÁ, M.: Návrh zlepšenia technologickej prípravy výroby v priemyselnom podniku 

Vacuumschmelze, s.r.o. 

ŠPAČKOVÁ, Ľ.: Návrh na rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov v kontexte s udržateľným 

spoločensky zodpovedným podnikaním v podniku REVOL TT Consulting s. r. o. 

FABIŠÍK, J.: Návrh na zlepšenie vzdelávania zamestnancov v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. s využitím 

modelu SECI 

CÍSAR, M.: Návrh na zdokonalenie podnikovej kultúry v spoločnosti A-STUDIO s.r.o. 

DOBROVODSKÁ, S.: Návrh zdokonalenia systému vzdelávania zamestnancov v podniku Škoda Slovakia, 

a.s. 

GERGELYOVÁ, N.: Návrh zdokonalenia systému vzdelávania zamestnancov v podniku PCA Slovakia, 

s.r.o., Trnava 

HANŠUTOVÁ, L.: Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v spoločnosti Dr. Oetker, spol. s r.o., v.d. 

Boleráz 

KABÁTOVÁ, E.: Návrh zlepšenia riadenia výkonnosti v spoločnosti Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o. 

ŠPERKA, K.: Návrh zlepšenia procesu adaptácie vs. duálne vzdelávanie zamestnancov v podniku HF 

NaJUS, a. s. 

SOFKOVÁ, K.: Návrh optimalizácie daňového zaťaženia z pohľadu priamych a nepriamych daní 

v podniku AGROPEX s.r.o. 

SVÍTKOVÁ, A.: Návrh zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania 

konkurencieschopnosti v podniku KINEX, a.s. 

POTURNAJOVÁ, J.: Návrh riešenia absentizmu zamestnancov v podniku SEMIKRON, s.r.o. 

ŠIMEKOVÁ, A.: Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku 

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach 

ŠIMONČIČOVÁ, S.: Návrh možností využitia výstupov z finančného účtovníctva v riadení podniku 

TATRACHEMA VD 

PALAŠČAKOVÁ, I.: Návrh systému riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku 

PIROVÁ, D.: Návrh racionalizácie materiálového toku v podniku 

TÁNCZOS, M.: Návrh racionalizácie pracovného prostredia na vybraných pracoviskách podniku 

SLOVÁK, J. S.: Návrh racionalizácie technologického postupu výroby karosérie 

MAGULOVÁ, Z.: Návrh systému reportov na podklade účtovných dát pre potreby riadenia 

vnútropodnikových útvarov v DALITRANS, s.r.o. 

JURCZAKOVÁ, I.: Návrh zlepšenia systému riadenia projektových tímov pri stavebných projektoch v 

podniku STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 

PÁLKA, M.: Návrh zlepšenia procesu projektovej komunikácie pri riadení projektov v podniku Slovenské 

elektrárne, a.s. 



PATKOVÁ, S.: Návrh systémových zmien na zlepšenie projektového manažmentu v podniku INA 

SKALICA spol. s r.o. 

ŠTIBRANÁ, Z.: Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v podmienkach spoločnosti Premac, spol. s r.o. 

MAZANEC, D.: Návrh metodiky implementácie controllingu nákladov v spoločnosti Stakotra 

Manufacturing s.r.o. 

FIDRICHOVÁ, V.: Návrh alternatívnych metód výberu zamestnancov na viacjazyčné pozície v zdieľanom 

centre 

ALTER, J.: Aplikácia metódy FMEA na vybranom výrobku v VLM MIHALIK, s.r.o. 

ZAPLETALOVÁ, M.: Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v spoločnosti INA Skalica 

spol. s r.o. 

KOIŠOVÁ, M.: Aplikácia metódy FMEA na optimalizáciu vybraného výrobného procesu v ELV 

PRODUKT, a.s. 

ZUBAJOVÁ, A.: Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v spoločnosti ŽOS TRNAVA, 

a.s. 

ANGSTOVÁ, S.: Návrh možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozvojom a vzdelávaním 

zamestnancov v JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 

SCHNEIDER, M.: Aplikácia metódy QFD na optimalizáciu výrobného procesu stretch fólii v PAP-PEX 

SLOVAKIA, s.r.o. 

ZÁMEČNÍKOVÁ, M.: Návrh zlepšenia systému vzdelávania zamestnancov v podmienkach Manz 

Slovakia, s.r.o. 

TOKÁROVÁ, M.: Aplikácia metódy QFD a FMEA na vybranom výrobku v Železiarne Podbrezová a.s. 

DOVIČIČOVÁ, H.: Návrh zdokonalenia využívania kompetenčného prístupu v podmienkach 

priemyselného podniku 

FURIK, Š.: Zavedenie metódy FMEA výrobku 1K-NAH 99-800/2Z-AB, impregnantu vinutí v prevádzke 

výroby elektroizolačných materiálov 

MIHÁLIKOVÁ, L.: Návrh zlepšenia stability procesov spájkovania cínovou vlnou v Neways Slovakia, a.s. 

VICIANOVÁ, Z.: Návrh zníženia počtu nezhôd medzi fázami výroby zefektívnením dokumentácie v Enics 

Slovakia s.r.o. 

GAJARSKÁ, L.: Riešenie reklamácií metódou 8D v Topos Tovarníky, a.s. 

KUMANČÍKOVÁ, D.: Zlepšovanie kvality pomocou modifikácie 8D reportov v Coavis Slovakia s.r.o. 

BEZÁKOVÁ, D.: Optimalizácia obrábacieho pracoviska s využitím metódy 5S 

BEBLAVÝ, R.: Kamishibai a jeho implementácia v podniku Antolin Trnava s.r.o. 

ŠKROVÁNKOVÁ, M.: Návrh na zníženie nepodarkovosti v podniku Vetropack Nemšová, s.r.o. 

BOBÁK, Š.: Implementácia normy ISO 9001:2015 v spoločnosti Motivating Graphics Hungary Kft. 

UHLÍKOVÁ, M.: Proces zdokonaľovania integrovaného manažérskeho systému v spoločnosti Dr. Oetker, 

spol. s r.o. 

JANTOŠOVIČ, P.: Aplikácia vybraných nástrojov a metód manažérstva kvality a metódy Global 8D na 

zníženie nepodarkovosti výroby puzdra svetlometu 



BREZOVSKÝ, E.: Aplikácia metódy SMED na zlepšenie vybraného procesu výroby synchrónnych 

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

VLACHOVIČ, M.: Návrh na zlepšenie riešenia reklamácií kvality produktu metódou 8D doplnením o 

metódu QRQC v podniku automobilového priemyslu 

BEŇO, R.: Návrh na zlepšenie procesu kontroly a skúšok pri výrobe klimatizácií ako súčasť zlepšenia 

kvality výrobného procesu vo vybranej organizácii 

SUCHÁNEK, M.: Návrh na zlepšenie procesu kontroly kvality dodávaných dielov montovaných do 

osobných vozidiel prostredníctvom merania a kontroly haptických síl s využitím robota 

KRUPOVÁ, B.: Návrh na zlepšenie výkonnosti vybraných procesov prostredníctvom zvýšenia kvality 

interných auditov v spoločnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s. 

MIHÁLIKOVÁ, E.: Aplikácia metódy DOE na zabezpečenie kvality procesu sústruženia výkovkov vo 

vybranom podniku 

BACHRATÁ, R.: Aplikácia vybraných metód a nástrojov manažérstva kvality na zamedzenie plytvania vo 

výrobe a zlepšenie procesov vo vybranej organizácii 

PALKECHOVÁ, A.: Návrh na riešenie zákazníckych reklamácií prostredníctvom metódy 8D v spoločnosti 

NISSENS SLOVAKIA 

TVRDÍK, J.: Návrh na zlepšenie vybraného procesu prostredníctvom uplatnenia metód a nástrojov 

manažérstva kvality v spoločnosti B.M. Kávoviny s.r.o. Sereď 

PAŽITNÝ, P.: Návrh na aplikáciu metódy FMEA v podniku TOMRA Sorting, s.r.o. 

GUROVÁ, D.: Návrh postupu možného zníženia nepodarkov vo výrobnom procese podniku Metaltrim, 

s.r.o. 

MARUŠINCOVÁ, P.: Návrh metodiky procesných auditov v podniku LEONI Slovakia, s.r.o. 

HUBÁČIKOVÁ, L.: Implementácia systémového nástroja kvality na zníženie nákladov na nepodarkovosť 

vo Faurecia Slovakia, s.r.o. 

BIELIKOVÁ, P.: Aplikácia 8D s využitím Poka Yoke prvkov pri chybnej montáži dielu 155.055 

SÝKOROVÁ, J.: Aplikácia metodiky Six Sigma v procese nanášania lepidla IGBT modulov rodiny 

SEMiX3 

GERGELOVÁ, M.: Aplikácia metodiky Six Sigma na karosárni C-SUV v organizácii VW Slovakia, a.s. 

STRELIČÁKOVÁ, N.: Zefektívnenie systému hodnotenia spôsobilosti procesov pre špeciálne znaky podľa 

požiadaviek zákazníkov na brúsno-montážnych líniách pre výrobu kolesových ložísk-radlagerov 

ŠVECOVÁ, M.: Uplatnenie QRQC metódy pri výrobe drevených výrobkov v organizácii IKEA 

INDUSTRY, s.r.o. 

SRNÁNKOVÁ, E.: Zníženie počtu zákazníckych reklamácií na úseku logistiky vo vybranej organizácii 

DAŇOVÁ, D.: Návrh zníženia nepodarkovosti v procese výroby svetiel uplatnením DMAIC cyklu 

BENEŠOVÁ, J.: Zlepšenie procesu laserového spájania strechy automobilu uplatnením metodiky Six 

Sigma 

CHMUROVÁ, V.: Zavedenie metódy 5S vo výrobe tepelných čerpadiel 

NEZBEDOVÁ, Ž.: Zvyšovanie výkonnosti vybraného procesu v organizácii Bekaert Slovakia, s.r.o., 

Sládkovičovo 

TROKANOVÁ, M.: Praktická implementácia FMEA vo výrobnom procese v Delta Electronics, s.r.o. 



VINCENTY, M.: Aplikácia metód manažérstva kvality na zníženie nepodarkovosti vo výrobnom procese v 

spoločnosti B.M. Kávoviny, spol. s r.o. 

VALENTOVIČ, L.: Zlepšovanie výrobných procesov pri výrobe plechovej dosky v spoločnosti Fine DNC 

Slovakia, s.r.o. za pomoci využitia vybraných metód a nástrojov manažérstva kvality 

VLKOVIČOVÁ, M.: Zavedenie metódy FMEA v spoločnosti Vacuumschmelze s.r.o. 

JANÍKOVÁ, L.: Návrh na optimalizáciu nezhôd v spoločnosti KONŠTRUKTA INDUSTRY, a.s. Trenčín 

pomocou metódy 8D 

FÁBRYOVÁ, S.: Návrh na zlepšovanie procesov prostredníctvom implementácie metodiky Six Sigma vo 

firme Rübig SK, k.s. 

HOLOVIČ, A.: Návrh na využitie metódy 8 D pri odstraňovaní nezhody v internom prostredí IKEA 

Industry Slovakia Majcichov, s.r.o. 
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