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KOCÁN, Miroslav. Eliminácia vybraných rádioaktívnych odpadov. 2019
JÁŇOVÁ, Dominika. Návrh opatrení na zlepšenie využívania informačných systémov v
personálnej práci vo vybranom priemyselnom podniku. 2019
PRVÝ, Matej. Detekcia pohybu v nositeľných zariadeniach. 2019
ŠEMNICKÁ, Lenka. Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov
v spoločnosti Dell s.r.o. 2019
DEDÍK, Martin. Optické meranie presných 2D a 3D tvarov v kusovej výrobe. 2019

ŠIŠKA, Denis. Frézovacie cykly v riadiacom systéme Sinumerik. 2019
PETRÍKOVÁ, Katarína. Návrh opatrení pre zvyšovanie spokojnosti zamestnancov 50+ v
podniku SLOVNAFT, a.s. v kontexte s konceptom age managementu. 2019
SOCHA, Milan. Návrh a vytvorenie 3D CAD modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD
softvéri. 2019
NOVÁK, Michal. Návrh konštrukcie stožiaru veternej veže so studňou - projekt zmenšenej
funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon. 2019
MATOVIČ, Samuel. Návrh a výroba edukačného modelu vyhnutého sústružníckeho noža pre
vonkajšie obrábanie. 2019
BELÁK, Adam. Ideový návrh skladového systému pre rotačné súčiastky. 2019
JURKOVIČ, Jakub. Generatívne vytváranie NC programu pre frézovanie v prostredí CATIA
RICHNÁK, Marek. Porovnanie CAM softvérov pri výrobe zvolenej súčiastky. 2019
BALOGH, Ivan. Laserové obrábanie kovových kompozitných materiálov. 2019
GENDIAR, Ivan. Laserové leštenie povrchu. 2019
VÁŇA, Vladimír. Remeňový prstencový napínač. 2019
ONDREJIČKA, Adam. Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných liatin. 2019
FERENČÍK, Filip. Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových
substrátoch. 2019
ORIHEL, Peter. Mikroskopická analýza poškodenej rúrky z parného kotla. 2019
SLAVKOV, Michal. Korózne praskanie zliatin na báze zinku.
ONDRIŠ, Filip. Zostavenie plánu BOZP pre vybrané pracovisko. 2019
MICHALEC, Roman. Meranie požiarno-technických charakteristík vybraného druhu prachu
v závislosti na veľkosti častíc.
SEDLÁKOVÁ, Karina. Návrh opatrení na zlepšenie využívania informačných systémov v
personálnej práci vo vybranom priemyselnom podniku. 2019

FELČÍR, Matúš. Návrh, výroba a realizácia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového
modulu Arduino. 2019
PUKALOVIČ, Marek. Návrh a realizácia automatizovaného systému pre riadenie
elektroinštalácie v obytnej jednotke. 2019
SOLLÁROVÁ, Katarína. Návrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie
v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. 2019
KRCHNÁK, Miloš. Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500
pomocou PLC triedy Siemens. 2019
ČIŽMÁRIK, Ivan. Povrchové úpravy rezných nástrojov. 2019
KATONA, Gabriel. Porovnanie výroby plastovej súčiastky vstrekovaním a aditívnymi
technológiami z hľadiska rozmerovej presnosti. 2019
DUDÁS, Gergely. Racionalizácia výroby vybraných súčiastok vo firme TechniCAD s.r.o.
pomocou CAx systémov. 2019
MIČEK, Ján. Návrh a výroba edukačného modelu priameho sústružníckeho noža pre
vonkajšie obrábanie. 2019
MENDEL, Ivan. Návrh a realizácia softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klina.
2019
TOMKA, Patrik. Generatívne vytváranie NC programu pre sústruženie v prostredí CATIA.
2019
VESELÝ, Michal. Aditívna výroba tvarovo zložitých súčiastok. 2019
KRAJČOVIČ, Denis. Laserové technológie v obrábaní. 2019
ŠUMICHRAST, Dominik. Numerické simulácie torzných kmitov vŕtacieho nástroja. 2019
PECKO, Tomáš. Optimalizácia dizajnu zváranej olejovej vane s využitím počítačovej
podpory. 2019
KOTRUS, Adam. Vplyv drsnosti povrchu základných materiálov na priľnavosť PVD
povlakov. 2019
MIKOLÁŠEK, Vladimír. Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA.
2019

PECHOVÁ, Miriama. Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v Nidec
Global Appliance Slovakia s.r.o. na vybranom pracovisku. 2019
SZMATANOVÁ, Frederika. Návrh informačného systému pre kontrolu plánu výroby. 2019
OPLETALOVÁ, Adriana. Návrh opatrení na zlepšenie využívania metódy Management
control. 2019
KRAJČOVIČ, Erik. Návrh zváračky termočlánkov s elektronickým systémom riadenia. 2019
BELUSKÝ, Samuel. Návrh a realizácia informačného systému pre denné centrum. 2019
RÓNAI, Juraj. Využitie progresívnych metód softvérového inžinierstva pri tvorbe aplikácie
na platforme Android. 2019
LANČARIČ, Michal. Návrh a realizácia informačného systému určeného pre logistickú
firmu. 2019
REHÁK, Tomáš. Virtuálny model viacosového robota s využitím kvázi-robogami objektu.
2019
NOVOSEDLÍK, Jakub. Modifikácia štruktúry klzného uzla v zariadení Tribotestor M`89.
2019
SEDLÁK, Daniel. Triedenie objektov robotickým ramenom na základe farby. 2019
ČERVENKA, Samuel. Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA. 2019
JURIS, Lukáš. Analýza vlastností adaptívneho dynamického absorbéra. 2019
KUČERÁK, Milan. Návrh meracieho systému pre meranie vibračno-tlmiacich vlastností
materiálov. 2019
ZEMKO, Adam. Návrh informačného systému pre zdravotnú ambulanciu. 2019
MĹKVY, Dominik. Návrh riadiaceho systému pre automatizáciu činnosti skleníka. 2019
DANIŠ, Miroslav. Návrh systémových opatrení uplatnenia štvrtej priemyselnej revolúcie vo
vybranej prevádzke v podniku Hella Slovakia Signal - Lighting s.r.o. 2019
GAJARSKÁ, Veronika. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v
podmienkach CHEMOLAK a.s. 2019

KOLEŇÁK, Adam. Návrh opatrení na zníženie stavu fluktuácie zamestnancov v podniku
ENVIRAL, a.s.
VAŠOVÁ, Sabína. Aplikácia na periódovú analýzu astronomických pozorovaní. 2019
BOHDAN, Michal. Návrh opatrení pri riešení zákazníckych reklamácií v podniku
HENNLICH s.r.o. 2019
SEKULOVÁ, Dominika. Monitorovanie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti CEMMAC
a.s., Horné Srnie. 2019
FRAŇOVÁ, Eva. Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach
Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., závod Boleráz. 2019
VACULA, Lukáš. Sledovanie kvality strižnej plochy pri strihaní klietok pre ihlové ložiská.
2019
KUŤKA, Viktor. Návrh na spracovanie katalógu chýb pre proces zvárania trením s
premiešaním. 2019
JARUŠKOVÁ, Lenka. Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia
a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o. 2019
KOVÁČOVÁ, Katarína. Návrh optimalizácie riadenia skladového hospodárstva v podniku
HB STEEL, s.r.o. 2019
ĎURMEK, Andrej. Spájkovanie tenkostenných medených rúrok. 2019
SKLENÁROVÁ, Lucia. Návrh opatrení pre realizáciu marketingovej stratégie v oblasti
propagácie ŽOS Trnava, a.s. na veľtrhu InnoTrans. 2019
RYCHTÁRIK, Viktor. Návrh opatrení na získanie, spracovanie a využitie dát pre vytvorenie
digitálneho dvojčaťa v Danfoss Power Solutions a.s. 2019
SOUKUP, Peter. Zváranie mosadze laserovým lúčom. 2019
BAKOVKA, Jozef. Laserové zváranie hliníkových zliatin. 2019
MASARYKOVÁ, Bibiana. Návrh opatrení na zavedenie metódy 5S v podniku LUNA PLOTY, s.r.o.
MITOŠINKA, Marek. Odporúčania na zlepšenie riadenia ľudských zdrojov s využitím
vekového manažmentu v priemyselných podnikoch v SR. 2019

PADYŠÁKOVÁ, Mária. Návrh opatrení pre zavádzanie a aplikáciu metódy 5S v podniku
ZVS - ENCO, a.s. 2019
FLOREK, Tomáš. Aplikácia základných nástrojov manažérstva kvality pri analýze
nezhodných produktov. 2019
KUDLOVÁ, Tatiana. Analýza dodávateľských reklamácií využitím základných nástrojov
manažérstva kvality. 2019

