
                        Diplomové práce UPIM 

KANYICSKA, Matúš- Návrh na zlepšenie merania a hodnotenia výkonnosti 

zamestnancov na vybranom výrobnom úseku v podniku JOBTEX s.r.o. 

MAJLING, Tomáš- Návrh riešenia iniciácie ergonomického programu vo 

vybraných prevádzkach podniku DANFOSS, spol. s r.o. 

MARKO, Michal- Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

MARKOVIČ, Martin- Návrh na využitie metódy FMEA pri výrobe špeciálneho 

signálneho kábla v spoločnosti VUKI, a.s 

MESÁROŠOVÁ, Dominika- Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie na 

vybranej zváracej linke v priemyselnom podniku 

MOLNÁR, Ivan- Návrh zlepšenia systému vzdelávania zamestnancov v kontexte 

s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku AMI spol. s 

r.o. 

MORAVČÍKOVÁ, Adriána- Návrh implementácie controllingu v podniku 

AGROFINAL, spol. s r.o. 

MUŽILOVÁ, Mária- Návrh na zefektívnenie procesov výrobno-logistického 

pracoviska karosárne v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. 

NÉMETHOVÁ, Kinga- Návrh na zefektívnenie systému riadenia zásob a 

skladovania v podniku RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o. 

NEUPAUEROVÁ, Lucia- Návrh riešenia na zefektívnenie riadenia zásob 

vstupného materiálu a organizácie skladového hospodárstva 

medziskladu spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s. r. o. odštepný závod 

Seating Trnava 

NOVOTNÝ, Martin- Využitie metódy QFD pri modifikácii rozvádzacieho kolesa 

cirkulačného čerpadla 

ONDIČ, Rastislav- Návrh zefektívnenia získavania a výberu zamestnancov 

v spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. 

PECHA, Jozef- Návrh na zefektívnenie toku hodnôt na vybranom výrobnom 

segmente v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 



PERIČKOVÁ, Barbora- Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných 

prevádzkach podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o. 

PEŠKO, Marián- Proposal of the improvement of customer claims processing in 

industrial enterprise 

LIŠANÍK, František- Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v 

podmienkach MIKROTECH, s.r.o 

LÍŠKA, Peter- Návrh na zefektívnenie procesov spätnej logistiky v kontexte 

udržateľného rozvoja v podniku REVOL TT Consulting s.r.o. 

NOVÁKOVÁ, Barbora- Návrh riešenia na zlepšenie uplatňovania projektového 

manažmentu v podniku Slovenské elektrárne, a.s. 

NOVOTNÝ, Juraj- Návrh vývoja nového čerpacieho agregátu uplatňovaním 

metódy QFD v podniku EURO PUMPS TECH, s.r.o. 

LUKAČOVIČOVÁ, Dominika- Návrh efektívneho systému získavania 

zamestnancov 

MAĎAROVÁ, Lenka- Návrh na zefektívnenie práce pri pretypovávaní na stroji 

Schuler 630t Servo 

LIPNIČAN, Matej- Uplatnenie vybraných metód štíhlosti na výrobnom úseku 

"assembly" 

RÉPÁSI, Tibor- Návrh na zlepšenie informačného toku a výrobného procesu v 

spoločnosti Alucolor, s.r.o. 

RICHTÁRIKOVÁ, Katarína- Návrh systému vzdelávania zamestnancov 

v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v spoločnosti 

TATRACHEMA VD 

RUDNICKÝ, Tomáš- Návrh inovácie produktového radu a jej propagačnej 

podpory v spoločnosti Sylex s.r.o. 

SEDLÁČKOVÁ, Nikola- Návrh optimalizácie podnikovej kultúry ako faktora 

vytvárania lojality a spokojnosti zamestnancov v ArcelorMittal Gonvarri SSC 

Slovakia, s.r.o. 

SCHNEIDEROVÁ, Nikola- Návrh riešenia na zefektívnenie procesu zásobovania 

a JIS vychystávania káblových zväzkov na oddelení WRP v spoločnosti GEFCO 

SLOVAKIA s. r. o. 



ŠTEFÍKOVÁ, Sabína- Návrh systémových zmien na zvýšenie stabilizácie 

výrobných zamestnancov v podmienkach VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 

ŠTEFUNKO, Patrik- Návrh na zefektívnenie riadenia výrobnej logistiky v podniku 

ZF Slovakia, a.s. 

ŠUBOVÁ, Marianna- Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie na 

poloautomatizovanej montážnej linke V9 v podniku ZF Slovakia, a.s. 

ŠULCOVÁ, Mária- Návrh na zlepšenie riadenia životného cyklu značky 

vybraného produktu priemyselnej výroby v PCA Slovakia, s.r.o. 

TAKÁČOVÁ, Simona- Klasifikácia a znižovanie rizík vo vybranom procese návrhu 

a vývoja 

SPEVÁK, Peter- Návrh na zavedenie formálneho hodnotenia výrobných 

zamestnancov vo väzbe na ich výkonnosť v podniku Motory International, s.r.o. 

SRNKA, Marek- Návrh riešenia na zefektívnenie procesu prípravy náradia 

metódou vopred určených časov v spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. 

STANKOVÁ, Katarína- Využitie vybraných nástrojov a metód priemyselného 

inžinierstva pri znížení nepodarkovosti vo výrobnom procese v ENL SK, s.r.o. 

ŠARMÍR, Marek- Návrh konceptu udržateľnej stratégie spoločnosti 

poskytujúcej P2P 

ŠKARBALA, Matúš- Návrh reštrukturalizácie podniku za účelom odvrátenia 

hrozby úpadku podniku 

PUSCHENREITEROVÁ, Kristína- Návrh na zlepšenie komunikácie a riadenia 

informačného toku v medzinárodných projektoch v priemyselnom podniku 

NMH s.r.o. 

RAFFAJ, Boris-Návrh inovatívneho systému evidencie náradia pre CNC 

obrábacie stroje v priemyselnom podniku KraussMaffei Technologies, spol. s 

r.o. 

REMENÁR, Peter- Návrh opatrení na zefektívnenie procesov spätnej logistiky 

prázdnych balení v PCA Slovakia, s.r.o. 

PETRÁŠOVÁ, Vanda- Návrh na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v 

podmienkach CESTY NITRA, a.s 



PORUBANOVÁ, Jarmila- Návrh systémového riešenia na stabilizáciu 

zamestnancov v podniku Matador Industries, a.s., Dubnica nad Váhom 

PRIESOL, Tomáš- Návrh riešenia na zefektívnenie prevádzkovej spoľahlivosti 

strojov a zariadení v podmienkach spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s. 

KARAS, Dávid- Návrh implementácie metódy 5S na pracovisku údržby v 

podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o 

KLAČOVÁ, Kristína- Návrh zlepšenia systému rozvoja kompetencií prvolíniových 

manažérov v kontexte s USZP v podmienkach IKEA Industry Slovakia s.r.o. 

Trnava 

KONTÍNOVÁ, Alžbeta- Návrh využitia nových trendov marketingovej 

komunikácie v Slovenských elektrárňach a.s 

KONTÍNOVÁ, Kristína- Návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v 

podniku HBLOGIS s.r.o 

KOPÚN, Marián- Návrh na zefektívnenie systému riadenia zásob v podniku ETI 

ELB, s.r.o. 

KULIŠKOVÁ, Iveta- Návrh zefektívnenia adaptácie nových zamestnancov pri 

zvyšovaní výrobnej kapacity v synergii s paralelnými nábehovými projektmi v 

podniku VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 

KYSEL KUBALOVÁ, Dominika- Návrh kompetenčného modelu pre vybrané 

pracovné pozície v spoločnosti ŠKODA JS a.s. 

LABAYOVÁ, Jana- Návrh spracovania ponukového dotazníka v spoločnosti 

TATRAVAGÓNKA a.s. 

LANGEROVÁ, Anna- Návrh iniciácie ergonomického programu vo vybraných 

prevádzkach podniku Binder Slovakia, s.r.o. 

KOVÁČOVÁ, Linda- Návrh riešenia na zlepšenie uplatňovania projektového 

manažmentu v podniku Západoslovenská energetika, a.s. 

KRAJČOVIČ, David- Návrh konceptu udržateľného marketingu v ETI ELB s.r.o. 

KRÁLIK, Boris- Návrh plánu starostlivosti o kritické náhradné diely v 3. 

segmente v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. 

KRIŽAN, Martin- Návrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu 

nákladov v priemyselnom podniku ŽOS Trnava, a. s. 



LENČEŠOVÁ, Patrícia- Návrh systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s 

udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku PCA Slovakia, 

s.r.o. 

LENGHARTOVÁ, Lenka- Návrh na zlepšenie vzdelávacieho procesu výrobných 

zamestnancov v priemyselnom podniku ŽOS Trnava, a.s. 

LENICKÁ, Denisa- Návrh zlepšení v oblasti monitoringu a riadenia pohľadávok v 

spoločnosti EKOM spol. s r. o. 

KUBA, Matej- Návrh na zefektívnenie vybraných logistických činností 

distribučnej logistiky v distribučnom centre podniku Schaeffler Skalica, spol. s 

r.o. 

VIDLIČKOVÁ, Silvia- Návrh zlepšenia implementácie finančného controllingu v 

priemyselnom podniku ZF Slovakia, a. s. 

VINCEOVÁ, Petra- Návrh pracovného prostredia na vybranom pracovisku 

podniku 

VYDROVÁ, Lucia- Udržateľný marketingový mix ako súčasť marketingovej 

stratégie udržateľného rozvoja priemyselného podniku Simeris s.r.o. 

VYSTAVIL, Štefan- Návrh riešenia na zefektívnenie procesu obstarávania zásob 

v Ozbrojených silách Slovenskej republiky 

ZÁMEČNÍKOVÁ, Monika- Návrh na zefektívnenie zlepšovateľského systému v 

podniku Boge Elastmetall Slovakia, a.s 

URBANČOKOVÁ, Jana- Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie 

účtovníctva v spoločnosti ELE Advanced Technologies s.r.o. 

VANYA, Gábor- Návrh na zlepšenie systému hodnotenia výkonnosti a systému 

odmeňovania výrobných zamestnancov v podniku OSRAM, a.s. 

VENDLEKOVÁ, Klaudia- Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania 

výrobných zamestnancov vo väzbe na udržateľnú výkonnosť v podniku 

HoReCup, a.s. 

ZELENAY, Tomáš- Návrh výrobnej linky pomocou simulačného softvéru pre 

spoločnosť HERN s.r.o 

ŽIGRAYOVÁ, Dana- Návrh aplikácie vybraných metód sieťovej analýzy v 

procese modernizácie osobného vozňa v podniku ŽOS Trnava, a.s. 



ŽILÍNKOVÁ, Nikola- Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie 

zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o. 

UHLÁR, Adrián- Návrh zefektívnenia využitia úzkych miest na montážnej linke v 

ZF Slovakia, a.s. 

TALLO, Roman- Návrh aplikácie metódy 5S v priemyselnom podniku Altcam 

Slovakia s.r.o. 

VEVEROVÁ, Nikoleta- Návrh zlepšenia systému riadenia investičných projektov 

a projektov zmeny v podniku Slovenské elektrárne, a.s. 

CISÁROVÁ, Júlia- Návrh kompetenčného modelu a jeho využitia pre skupinu 

servisných pracovníkov vo výrobe v podniku Boge Elastmetall Slovakia a.s.  

FISCHEROVÁ, Simona- Návrh systému stabilizácie zamestnancov v kontexte s 

udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku SEISA Europe, 

s.r.o. 

GULKOVÁ, Lucia- Návrh zefektívnenia prerozdelenia financií pre vybrané 

činnosti riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti ProCS, s.r.o. 

HALENÁROVÁ, Dominika- Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie na 

oddelení logistiky v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. 

KARASOVÁ, Barbora- Návrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby 

kariéry zamestnancov v spoločnosti MATADOR Industries, a. s. 

LIESKOVSKÁ, Daniela- Návrh systémových zmien na zlepšenie retenčného 

manažmentu v podmienkach Vertiv Slovakia, a.s. 

LUKÁČOVÁ, Andrea- Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v podmienkach 

spoločnosti PSL, a.s. 

MACKOVÁ, Natália- Návrh zdokonalenia procesu adaptácie zamestnancov 

v podniku Enics Slovakia s.r.o. 

MASÁROVÁ, Miroslava- Návrh zdokonalenia procesu získavania a výberu 

zamestnancov v organizácii Boge Elastmetall Slovakia, a.s. 

MASAROVIČOVÁ, Veronika- Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie na 

poloautomatizovaných oddeleniach podniku I.D.C. Holding, a.s. Bratislava - 

prevádzka Figaro Trnava 

 



BALÁŽOVÁ, Eva- Návrh hodnotenia efektivity podnikového vzdelávania 

zamestnancov v spoločnosti MENERT spol. s r.o 

BANGOVÁ, Katarína- Návrh bezpečnostného projektu a pravidiel jeho aplikácie 

v Boge Elastmetall Slovakia, a.s. 

BELLAYOVÁ, Sabína- Návrh systémových zmien na zefektívnenie udržateľného 

riadenia projektov nábehu nových produktov v spoločnosti Schaeffler Skalica, 

spol. s r.o. 

BENDOVÁ, Nikola- Návrh systému stabilizácie zamestnancov prostredníctvom 

vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Lear Corporation 

Seating Slovakia s.r.o. 

BRUNOVSKÁ, Denisa- Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v spoločnosti 

Protherm Production, s.r.o. 

CEPKOVÁ, Jana- Návrh zlepšenia procesu získavania a výberu zamestnancov v 

podniku SIPRIN, s.r.o. 

MIŠOVCOVÁ, Kristína- Návrh systému personálneho marketingu v 

podmienkach priemyselných podnikov v EÚ 

MIKULOVÁ, Natália- Návrh zlepšenia systému duálneho vzdelávania v podniku 

Schaeffler Skalica, spol. s r.o 

PRUŠANSKÁ, Petra- Návrh systému zvýšenia spokojnosti a eliminácie príčin 

fluktuácie zamestnancov v Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 

SMRTIČOVÁ, Miriama- Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo 

vybraných prevádzkach podniku Robotic Systems, s.r.o. 

STRÍŽOVÁ, Veronika- Návrh kľúčových kompetencií projektových manažérov a 

členov projektových tímov pri riadení udržateľných projektov v priemyselných 

podnikoch na Slovensku 

SUCHÁNKOVÁ, Diana- Návrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie 

metódy FMEA v podniku DEMA Senica, a. s. 

ŠILHÁROVÁ, Natália- Fluktuácia ako prejav pracovnej nespokojnosti. Jej príčiny 

a návrh riešenia na jej zníženie a na stabilizáciu zamestnancov v podniku 

Madero, s.r.o. 

ŠIŠKOVÁ, Katarína- Návrh systému analýzy práce v podmienkach SOFA TREND, 

s.r.o. 



NAGYOVÁ, Ľudmila- Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov so 

zameraním na udržateľnú výkonnosť zamestnancov v podniku Arriva Service 

s.r.o. 

NOVÁKOVÁ, Nikoleta- Návrh implementácie princípov age manažmentu v 

podmienkach priemyselných podnikov na Slovensku 

PREDNÁ, Katarína- Návrh riešení pre zabezpečenie zníženia dodacích lehôt pre 

externého zákazníka z výroby ihličkových ložísk v podniku Schaeffler Skalica, 

spol. s r.o. 

PROSTINÁKOVÁ, Sabína- Návrh zefektívnenia procesu riadenia pohľadávok v 

podniku Veeser Plastic Slovakia 

ŠUSTKOVÁ, Marika- Návrh riešenia výberových konaní pomocou assessment 

centra v podniku ŽOS Trnava, a.s. 

TOMÍKOVÁ, Veronika- Návrh zdokonalenia systému starostlivosti o 

zamestnancov s dôrazom na zvyšovanie spokojnosti v spoločnosti Binder 

Slovakia, s.r.o. 

VACHOVÁ, Kristína- Návrh cyklu vzdelávania zamestnancov v organizácii 

Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o. 

VIDA, Matej- Návrh procesu outplacementu v organizácii Automotive Group 

SK, s.r.o. 

BAJCAR, Richard- Návrh zdokonalenia systému riadenia výkonnosti 

zamestnancov v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

BALOG, Dávid- Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie na oddelení logistiky 

v podniku Heineken Slovensko, a.s. 

BAMBUROVÁ, Jaroslava- Návrh riešenia pokračovania ergonomického 

programu vo vybraných prevádzkach podniku GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 

s.r.o 

BEKEOVÁ, Eva- Návrh na zlepšenie tvorby a využívania nástrojov 

marketingového mixu v SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 

BELKO, Peter- Návrh zlepšenia procesov prípravy výroby v priemyselnom  

podniku K-system, spol. s r.o. 



HORNÁKOVÁ, Dominika- Návrh implementácie technológie mobilného 

recyklačného zariadenia pre udržateľné spracovanie stavebného odpadu 

v podniku SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 

HORVÁTHOVÁ, Jana- Návrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu 

nákladov v podniku IKEA Industry Slovakia s.r.o. 

HROBÁROVÁ, Stanislava- Návrh zlepšenia systému plánovania a riadenia 

osobnej kariéry zamestnancov v podniku Saneca Pharmaceuticals a. s. 

HUDÁKOVÁ, Veronika- Návrh na zlepšenie procesu výberu zamestnancov na 

manažérske pozície v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o. 

HUJSIOVÁ, Katarína- Návrh modelu porovnávajúceho finančné plány a 

aktuálne náklady engineeringového projektu v priemyselnom podniku 

HUSOVIČ, Rudolf- Proposal of the improvement of information systems 

utilization in industrial enterprise 

CHMELAN, Marek- Návrh opatrení na zlepšenie činnosti podniku VUKI a.s. 

Bratislava, na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy 

CHOVANCOVÁ, Jana- Návrh zavedenia outplacementu v podniku PCA Slovakia, 

s.r.o. 

CHRAPKO, Martin- Návrh racionalizácie systému riadenia údržby v podniku 

CHUDÁ, Jana- Návrh racionalizácie riadenia zásob na montáži v PCA Slovakia, 

s.r.o. 

CHYNORADSKÁ, Andrea- Návrh pre riadenie podniku HUBERT J. E., s.r.o. vo 

väzbe na zistené odchýlky nákladov 

CHYNORADSKÝ, Tomáš- Návrh na zefektívnenie systému riadenia zásob a 

skladovania v podniku 

JABLONICKÁ, Katarína- Návrh na zefektívnenie logistických procesov v 

spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. 

JANUŠ, Ján- Návrh riešenia na zlepšenie uplatňovania projektového 

manažmentu v podniku MITS 

JURKOVCOVÁ, Patrícia- Návrh zefektívnenia procesu adaptácie zamestnancov 

v podniku KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. 



KABELÍKOVÁ, Dominika- Zlepšenie kvality procesu výroby palivového čerpadla 

model MQB A0 uplatnením metodiky Six Sigma 

GERHÁTOVÁ, Petra- Návrh riešenia na zlepšenie uplatňovania informačných 

systémov v STVP 

HAJDUČEK, Ivan- Návrh riešenia na zlepšenie vybraných výrobných procesov 

v priemyselnom podniku 

HANUS, Martin- Návrh metodiky optimalizácie výrobného programu podniku 

HOLOŠ, Peter- Uplatnenie reportingového nástroja v procese spracovávania, 

riadenia a kontrolovania výrobných údajov v priemyselnom podniku 

FARBIAK, Marek- Koncept využitia spoločensky zodpovedného podnikania a 

udržateľného marketingu v priemyselných podnikoch na Slovensku 

FILO, Samuel- Návrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov v 

priemyselnom podniku ZF Slovakia, a. s. 

FIRÁK, Michal- Návrh projektu zriadenia podniku dopravných služieb 

FOGADOVÁ, Ivana- Návrh systému talent manažmentu v podmienkach 

STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. 

BLAHO, Tomáš- Návrh možností využitia výstupov z účtovníctva v riadení 

vybraného priemyselného podniku 

BLECHOVÁ, Barbora- Návrh zlepšenia procesov prípravy výroby v 

priemyselnom podniku Volkswagen Slovakia, a.s. 

BLINKOVÁ, Patrícia- Návrh systému opatrení pre zvýšenie efektivity 

logistických procesov v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. 

BOZALKOVÁ, Monika- Návrh aplikácie metódy 5S na pracovisku výroby 

eng/cap ringov v spoločnosti ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s. r. o., 

Krškany 

BRIGANT, Patrik- Návrh na zefektívnenie vybraných procesov podnikového 

logistického systému podniku Continental Matador Rubber, s.r.o. 

DANKOVÁ, Erika- Návrh využitia metódy FMEA pri analýze rizík vybraného 

procesu pri prechode na ISO 9001:2015 v podniku Vertiv Slovakia, a.s. 

DÁVID, Marian- Návrh vyžitia metódy FMEA pri analýze rizík procesov pri 

prechode na ISO 9001-2015 v podniku PPA CONTROLL, a. s. 2017 



DORIČKOVÁ, Katarína- Návrh na zlepšenie využívania nových trendov 

v marketingovej komunikácii v MiF, s.r.o. 

DURČÁKOVÁ, Aneta- Návrh nového layoutu JIT linky s využitím nástrojov 

štíhleho manažmentu v podniku IAC Group (Slovakia) s. r. o. 

FAGANOVÁ, Adriana- Návrh na zlepšenie systému adaptácie zamestnancov v 

podmienkach PROTHERM PRODUCTION s.r.o. 

CAOVÁ, Nikoleta- Zlepšenie procesu výroby lisovacích nástrojov uplatnením 

metodiky Six Sigma 

ČAMBÁL, Denis- Návrh zefektívnenia výroby autosedačiek pomocou uplatnenia 

metód štíhlej výroby v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. 

ČANECKÁ, Patrícia- Návrh riešenia na informatizáciu vybraných aktivít 

podnikovej logistiky v spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s. r. o.  

ČERŇANOVÁ, Miroslava- Návrh využívania nových foriem marketingovej 

komunikácie v REA- S s.r.o 

ČERNÝ, Martin- Návrh systému talent manažmentu v podmienkach ŽOS Trnava, 

a.s. 

BERNÁTH, Stanislav- Návrh na zefektívnenie výrobných procesov vzhľadom na 

znižovanie nákladov spojených s triedením hotových výrobkov vo vybranej 

spoločnosti 

BEŽOVÁ, Miroslava- Návrh využitia finančných nástrojov na zefektívnenie 

riadenia finančného rizika podniku CHIRANA T.Injecta, a.s. 

BIELIKOVÁ, Veronika- Návrh konceptu udržateľného holistického marketingu v 

CHEMOLAK a.s. 

GAGOVÁ, Ivana- Návrh riešenia na zdokonalenie zásobovania a plánovania 

výrobnej linky FP 40 v spoločnosti Emerson Network Power S.r.l. 

GAGOVÁ, Ivana- Návrh riešenia na zdokonalenie zásobovania a plánovania 

výrobnej linky FP 40 v spoločnosti Emerson Network Power S.r.l. 

GERGELYOVÁ, Natália- Návrh zdokonalenia systému vzdelávania zamestnancov 

v podniku FM Slovenská, s.r.o. 

FRKALOVÁ, Mária- Návrh implementácie stratégie udržateľného spoločensky 

zodpovedného podnikania vo firme Tatra Billing, a.s. 



GABALCOVÁ, Mária- Návrh systémových zmien na zlepšenie riadenia projektu 

MO 34 v podniku VUJE, a.s. 

 

 


