Diplomové práce – UPIM
Debnárová, L.: Analýza a optimalizácia foriem tímovej práce pri realizácii projektov v podniku Matador
Holding, a.s.
Molnár, G.: Návrh a vyhodnotenie ukazovateľov pre meranie efektívnosti vzdelávania v Hella Slovakia
Front-Lighting s.r.o.
Schiffel, L.: Návrh aplikácie udržateľného manažmentu ľudských zdrojov v podniku Nestlé Slovensko
s.r.o. v kontexte vytvárania udržateľných zdieľaných hodnôt
Krajčo, V.: Návrh efektívneho montážneho procesu na montážnom pracovisku VS20 pomocou analýzy
MTM UAS v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava
Kollariková, M.: Návrh ergonomickej racionalizácie procesov ručnej manipulácie a usporiadania
vybraných pracovísk v podniku STREIT TRNAVA s.r.o.
Micháliková, M.: Návrh implementácie environmentálneho manažérskeho systému v podniku AKAtech
Kabelkonfektionierung GmbH, Hlohovec
Lenický, M.: Návrh implementácie monitorovacieho systému na kompresoroch vo výrobnej jednotke
Hydrokrak v podniku Slovnaft, a. s., Bratislava
Marcinek, J.: Návrh implementácie požiadaviek STN EN ISO 50001:2012 na systém energetického
manažérstva v spoločnosti EMERSON a.s.
Drobná, D.: Návrh implementácie procesného prístupu v oblasti personalistiky v spoločnosti Praktik
Textil s.r.o., Trnava
Zaťková, M.: Návrh implementácie vybraných štíhlych nástrojov v rámci logistiky opráv vozňov
podniku ŽOS Trnava, a. s.
Krcheňová, V.: Návrh inovácie marketingového mixu produktov v spoločnosti I.M.D.K. BA s.r.o. v
kontexte s udržateľným rozvojom a udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
Vychopenová, D.: Návrh inovácie marketingového mixu produktov v spoločnosti SLOVLAK Košeca,
a.s. v kontexte s udržateľným rozvojom a udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
Herega, R.: Návrh marketingovej stratégie v priemyselnom podniku HKS Forge, s.r.o., Trnava
Plaščiaková, V.: Návrh merania a hodnotenia pracovných výkonov v podniku PIVOT+QARI spol. s r.o.
Bariš, R.: Návrh metodiky monitoringu a riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku VETROPACK
NEMŠOVÁ s.r.o.
Kovács, P.: Návrh modelu finančného plánovania priemyselného podniku
Chodúrová, M.: Návrh na zdokonalenie kalkulačného systému v podniku Senapo s.r.o.
Turanovičová, B.: Návrh na zdokonalenie materiálového toku v podniku BOHUŠ s. r. o., Závadka nad
Hronom
Buday, M.: Návrh na zdokonalenie procesu podnikového plánovania a tvorby rozpočtov vybraných
stredísk v priemyselnom podniku
Matonok, L.: Návrh na zdokonalenie tvorby kalkulácií v podnikateľskom subjekte Jaroslav Beneš ŽERIAVY, Banská Bystrica
Rosa, P.: Návrh na zdokonalenie zásobovania a skladového hospodárstva v podniku Continental
Matador Truck Tires s. r. o., Púchov
Kabát, Ľ.: Návrh na zefektívnenie procesov lepenia a cínovania v podniku VACUUMSCHMELZE, s. r.
o., Horná Streda
Juroš, J.: Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizačných lisov pomocou metodiky
SMED v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava

Poláček, I.: Návrh na zefektívnenie 100% kontroly pre Sensortretlager - hriadeľ v spoločnosti INA
SKALICA spol. s r.o.
Jakubek, Ľ.: Návrh na zlepšenie merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku KNOTT
spol. s r.o.
Blahutová, M.: Návrh na zlepšenie procesov v spoločnosti Inalfa Roof Systems Slovakia s.r.o.
Čulák, M.: Návrh na zlepšenie procesu riadenia projektu ABC z materského podniku smerom k
dcérskym spoločnostiam
Lamanec, M.: Návrh na zlepšenie procesu tvorby a odsúhlasenia kalkulácií v podniku Správa a údržba
ciest Trnavského samosprávneho kraja
Brošová, K.: Návrh na zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti POSS-SLPC, s. r. o.
Kvasnicová, K.: Návrh na zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
Školárová, Z.: Návrh na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja manažérov vo vybranom
priemyselnom podniku
Sabová, D.: Návrh na zlepšenie uplatnenia zásad manažérstva kvality v procese riadenia projektov
Lošonská, D.: Návrh na zníženie nákladov na výrobu gumokovového dielu a jeho šrotovitosti vo firme
ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Kuzmová, L.: Návrh na znižovanie nákladov v priemyselnom podniku Faurecia Slovakia s.r.o.
Blaho, M.: Návrh na znižovanie výrobných nákladov technologickými inováciami výrobného procesu
strediska Výroby náplne v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Pečivárne Sereď
Holovičová, K.: Návrh na zvýšenie efektivity výroby na výrobnej linke Strada v podmienkach
spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Figaro Trnava
Kolesárová, K.: Návrh na zvýšenie technickej využiteľnosti montážnej linky Renault/Dacia s využitím
systému ANDON v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s., Trnava
Slobodová, E.: Návrh nástrojov súčasnej marketingovej komunikácie na zlepšenie povedomia o
značke COLOR Company s.r.o. v kontexte s udržateľným rozvojom a udržateľným spoločensky
zodpovedným podnikaním
Macko, S.: Návrh optimalizácie systému prepravy transportných obalov v podniku PCA Slovakia, s. r.
o., Trnava
Bajkai, Ľ.: Návrh organizácie a systému riadenia údržby železničných vozňov
Sedláková, D.: Návrh osobného rozvoja zamestnancov oddelenia CIP v podniku Magna Slovteca,
s.r.o., o.z. Magna Trnava
Kuricová, R.: Návrh postupov hodnotenia zdrojov financovania pri obstaraní dlhodobého hmotného
majetku v podniku BC LOGISTICS, s. r. o. Trnava
Hrachová, S.: Návrh postupu tvorby a hodnotenia investičných zámerov v podmienkach podniku
PAPO, s. r. o.
Horňáková, M.: Návrh pre implementáciu procesného prístupu v oblasti ľudských zdrojov spoločnosti
Silcotec Europe (SK) s. r. o., Komárno
Hašková, K.: Návrh procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s USZP v spoločnosti Continental
Automotive System Slovakia s.r.o.
Patková, P.: Návrh programu adaptácie pre vybrané skupiny zamestnancov v podniku Danfoss Power
Solutions a.s.
Štefanigová, M.: Návrh racionalizácie zásobovania a skladovania v logistickej organizácii
Sivák, M.. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie oddelenia CPL v podniku PCA Slovakia, s.r.o.,
Trnava
Lány, M.: Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v podniku KOVOSPOL, spol. s r.o. Liptovský

Hrádok
Demian, M.: Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku
Železiarne Podbrezová a.s.
Žigová, M.: Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku
JASPLASTIK-SK spol. s r.o. v Galante
Hajičková, M.: Návrh riešenia na zefektívnenie chodu glukózovej linky v podniku AMYLUM
SLOVAKIA, spol. s r. o.
Straka, M.: Návrh riešenia na zefektívnenie chodu linky výroby úplnej misky čerpadla PKW
hydrodynamického meniča, prostredníctvom vybraných štíhlych metód v podniku
Bajzíková, M.: Návrh riešenia na zefektívnenie manipulácie s pneumatikami v rámci skladu hotových
výrobkov spoločnosti Continental Matador Rubber, s. r. o.
Kázmerová, M.: Návrh riešenia na zefektívnenie procesu výberu a hodnotenia dodávateľov, riadenia
zásob a medziobjektovej dopravy v spoločnosti ZVS holding, a. s.
Benedikovičová, L.: Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia zmien v priemyselnom podniku
Hudáková, D.: Návrh riešenia pokračovania ergonomického programu vo vybraných prevádzkach
spoločnosti Johnson Controls International, spol. s r.o.- OZ Lozorno
Zajíčková, I.: Návrh riešenia pre zlepšenie merania a riadenia výkonnosti zamestnancov v IKEA
Industry Slovakia, s.r.o., odštepný závod Trnava
Feješová, V.: Návrh systémových zmien na zlepšenie projektového manažmentu v spoločnosti PPS
Group a.s.
Blažo, R.: Návrh systému kategorizácie a popisu pracovných pozícií v podniku VACUUMSCHMELZE,
s.r.o.
Bucha, P.: Návrh systému motivácie zameraného na udržateľnú výkonnosť zamestnancov podniku
METALPORT, s.r.o.
Spišáková, A.: Návrh systému motivácie zamestnancov nad 45 rokov v podmienkach priemyselných
podnikov
Fulek, R.: Návrh systému nástupníctva v podmienkach podniku ŽOS Trnava, a.s.
Štamgpvá, M.: Návrh systému odmeňovania akcentujúceho motiváciu pracovného konania v ŽOS
Trnava, a.s.
Zubalíková, Z.: Návrh systému prijímania a uvoľňovania zamestnancov v podniku PROTHERM
PRODUCTION s. r. o.
Janík, N.: Návrh systému prijímania a uvoľňovania zamestnancov v podniku SAM - SHIPBUILDING
AND MACHINERY a. s.
Kubašová, M.: Návrh systému riadenia kariéry zamestnancov so zameraním na nástupníctvo vo
vybranom priemyselnom podniku
Šmidáková, J.: Návrh systému rozvoja zamestnancov so zameraním na rast a udržateľnú výkonnosť
zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Kutlišová, M.: Návrh systému stabilizácie výrobných zamestnancov prostredníctvom vybraných
procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Zigová, I.: Návrh systému stabilizácie výrobných zamestnancov v Matador Industries, a.s. Dubnica
nad Váhom
Ištvánová, M.: Návrh systému talent manažmentu v podmienkach vybraného priemyselného podniku
Karnasová, H.: Návrh systému získavania a výberu zamestnancov v podniku FARMA MAJCICHOV,
a.s.
Szalayová, E.: Návrh systému získavania a výberu zamestnancov vo Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.

Rumlerová, L.: Návrh udržateľného systému spolupráce s externými dodávateľskými personálnymi
agentúrami v podmienkach FINE DNC Slovakia, s.r.o.
Kunovská, P.: Návrh využitia dizajnu výrobku ako nástroja marketingového mixu v podniku Emerson
a.s., Nové Mesto nad Váhom
Dedíková, K.: Návrh využitia marketingových nástrojov v systéme riadenia vo výrobnom podniku HPM
Therm spol. s r.o., Moravské Lieskové
Pazinová, J.: Návrh využitia metódy AHP a softvéru Expertchoice pri minimalizácii odpadu v procese
udržateľného balenia v podniku PSS SVIDNÍK, a.s.
Schiffel, M.: Návrh využitia metódy AHP pre určenie kompetenčného profilu manažéra podniku PCA
Slovakia, s.r.o. v kontexte UR a USZP
Šujaková, M.: Návrh využitia metódy AHP pre určenie kompetenčného profilu pracovníka UPIM MTF
STU Trnava
Mahajová, M.: Návrh využitia moderných metód hodnotenia výkonnosti v podniku Slovenské
elektrárne, a.s.
Babišová, M.: Návrh využitia stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania objektívnej stratégie udržateľného rozvoja v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
Pilch, P.: Návrh využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu podniku Slovenské
elektrárne, a.s. v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
Antal, A.: Návrh zdokonalenia aplikácie interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch na
Slovensku
Bajcar, M.: Návrh zdokonalenia firemnej kultúry spoločnosti TOMRA SORTING, s.r.o.
Školej, J.: Návrh zdokonalenia materiálového toku v podniku ZLK, s.r.o.
Blažek, M.: Návrh zdokonalenia plánovania materiálového toku v skladovom hospodárstve v podniku
ŽOS Trnava, a.s.
Janíčková, M.: Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry spoločnosti Kellys Bicycles s.r.o.
Baďurová, L.: Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry spoločnosti Silgan Metal Packaging Nove Mesto
a. s.
Dužeková, M.: Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v podmienkach spoločnosti Matador Industries,
a.s.
Šimonová, P.: Návrh zdokonalenia riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku EKOM spol.
s r. o.
Bábyová, I.: Návrh zdokonalenia riadenia zásob v podniku Duslo, a. s., Šaľa
Jakubiecová, S.: Návrh zdokonalenia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v spoločnosti
Slovnaft, a.s.
Pastýr, A.: Návrh zdokonalenia systému finančno-ekonomickej analýzy podniku SAM-SHIPBILDING
AND MACHINERY a.s., Bratislava
Baloghová, E.: Návrh zdokonalenia systému hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s.
Borovský, J.: Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov v podniku HF NaJUS, a.s.
Dubnica nad Váhom
Kubovičová, B.: Návrh zdokonalenia systému riadenia výkonnosti priemyselného podniku
Belaiová, M.: Návrh zdokonalenia systému riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti
BEKAERT Hlohovec a.s.
Petráš, E.: Návrh zdokonalenia systému údržby a opráv v podniku Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.

Kováč, V.: Návrh zdokonalenia zásobovania a skladového hospodárstva v podniku BROVEDANI
SLOVAKIA, s. r. o., Galanta
Brizlák, M.: Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v
priemyselnom podniku BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o
Moncmanová, N.: Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v
priemyselnom podniku Foxconn Slovakia, spol. s. r.o.
Eliáš, P.: Návrh zefektívnenia systému plánovania výroby produktov Daimler 251/252 v podniku ZF
Boge Elastmetall Slovakia, a. s., Trnava
Jánošíková, S.: Návrh zefektívnenia systému riadenia a správy pohľadávok v spoločnosti Duslo, a.s.
Šaľa
Tarišková, Z.: Návrh zefektívnenia systému riadenia údržby a opráv v podniku SES a. s., Tlmače
Hodulíková, K.: Návrh zefektívnenia systému zásobovania výrobných liniek baliacim materiálom v
podniku Foxconn Slovakia, spol. s.r.o.
Schramko, K.: Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku
YAMAGATA (SLOVAKIA) s.r.o.
Bordášová, K.: Návrh zlepšení v oblasti monitoringu a riadenia pohľadávok v podniku TATRACHEMA
VD
Medňanská, B.: Návrh zlepšenia adaptačného procesu výrobných zamestnancov v podniku MAGNA
SLOVTECA, s.r.o.
Pavlovičová, M.: Návrh zlepšenia merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov na úseku výroby vo
firme Magna Slovteca, s.r.o., o.z. Magna Trnava
Jakabovičová, D.: Návrh zlepšenia systému adaptácie zamestnancov v podniku ZF Boge Elastmetall
Slovakia, a.s.
Stanková, I.: Návrh zlepšenia systému manažérstva kvality v podniku GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza
Kružliaková, V.: Návrh zlepšenia systému manažérstva kvality v podniku HELLA InnenleuchtenSysteme Bratislava, s.r.o.
Novák, J.: Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov vo väzbe na výkonnosť v podniku
PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Skalica
Rozkošová, B.: Návrh zlepšenia systému riadenia a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku
SILCOTEC EUROPE (SK) s.r.o.
Fatranská, A.: Návrh zlepšenia systému riadenia talentov v podmienkach Bekaert Hlohovec, a.s.
Farkasová, D.: Návrh zlepšenia systému riadenia výkonnosti zamestnancov podniku Hörnlein, k.s.
Dóza, P.: Návrh zlepšenia systému talent manažmentu v podmienkach MATADOR HOLDING, a.s.
Královičová, K.: Návrh zlepšenia v oblasti daňových a účtovných aspektov výsledku hospodárenia vo
vybranom priemyselnom podniku
Klokner, M.: Návrh zlepšenia výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na
Slovensku
Bartek, P.: Návrh zníženia času pretypovávania na linke rotorov v podniku Askoll Slovakia s.r.o.
pomocou metódy SMED
Mikuš, O.: Návrh zvýšenia efektivity materiálového toku v spoločnosti VACUUMSCHMELTZE, s.r.o.
Gaňová, Z.: Návrh zvýšenia efektívnosti materiálového toku v podniku Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
pomocou metódy VSM
Lackovič, M.: Optimalizácia ručnej manipulácie s bremenami s využitím vybraných metód hodnotenia
fyzického zaťaženia na vybraných pracoviskách v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.

Horníková, R.: Optimalizácia účtovného toku faktúr v rámci skupiny PSA, medzi spoločnosťami na
Slovensku, Česku a Maďarsku
Veselková, A.: Racionalizácia fyzického zaťaženia a energetického výdaja zamestnancov vybraného
pracoviska s využitím softvérovej podpory 3DSSPP v podniku ZF SACHS Slovakia, a.s.
Horváth, Ľ.: Systémový návrh modernizácie výrobnej linky v podniku Víno Matyšák s.r.o.
Tóth, A.: Zdokonalenie environmentálneho manažérskeho systému v podniku Silcotec Europe s.r.o.,
Komárno
Grulišová, L.: Zvýšenie efektívnosti environmentálneho manažérskeho systému v podniku HELLA
Slovakia Signal-Lighting s.r.o.

