Bakalárske práce UIBE
FEHÉR, László- Štúdium bezpečnosti vodíkových palivových článkov
GODOVČIN, Peter- Stanovenie sorpčnej kapacity sorbentov pri odstraňovaní
ropných látok
HANULÁKOVÁ, Laura- Bezpečnosť vodíkových technológií a ich využitie
v automobilovom priemysle
HLAVATOVIČOVÁ, Adriána- Výrobky osobnej starostlivosti o zdravie ako
kontaminanty životného prostredia
HUDCOVSKÁ, Bronislava- Prevádzkové kvapaliny v stavebných strojoch
JELUŠ, Matej- Analýza rizík spojená s činnosťou na rehabilitácii a ochrane
podzemných oceľových potrubí
RAJTAROVÁ, Veronika- Využívanie biomasy pre produkciu bioplynu
REŽNÁ, Lenka- Sviečka ako iniciačný zdroj požiaru
SLEZÁKOVÁ, Ivana- Bezpečnosť mostových žeriavov - horizontálny istiaci
systém a antikolízny systém
SOBOTA, Peter- Popis termického rozkladu dubového dreva pomocou
termogravimetrickej analýzy
ŠEBOVÁ, Andrea- Bezpečnostné aspekty a pravidlá pre bezpečnú prepravu
rádioaktívnych materiálov v EÚ
MONČEKOVÁ, Klaudia- Stanovenie parametrov vznietivosti rozvíreného prachu
vybraného druhu kakaového prášku
MRVA, Matúš- Posúdenie vplyvu hustoty dreva smreka obyčajného na jeho
požiarne riziko
NEMEC, Matej- Požiarne a bezpečnostné riziká vybraných obnoviteľných
zdrojov energie
PAVLÍČEK, Lukáš- Ochrana objektov elektronickými zabezpečovacími
systémami
PETRÁŠ, Ján- Monitorovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov
povrchových vôd
POCISKOVÁ, Petra- Zhodnotenie kvality ovzdušia v Trnavskom kraji

PRÍTRSKÝ, Martin- Bezpečnosť práce v prostredí s ionizujúcim žiarením
RADOŠ, Pavol- Analýza rizík vyplývajúcich z nesprávnej inštalácie vybraných
elektrických spotrebičov
KOZÁK, Tomáš- Využitie vodnej hmly na redukciu tepelného žiarenia
KRAJČOVIČ, Matúš- Štúdium fotochemickej degradácie kongočervene
KUTLÁKOVÁ, Renáta- Hodnotenie rizík vyplývajúcich z pracovných procesov na
danom pracovisku
KVORKOVÁ, Veronika- Analýza rizík vo vybranom podniku
LIPTÁK, Peter- Posúdenie nebezpečenstva a ohrozenia pri práci na pokosovej
kotúčovej píle
ŠIROKÝ, Radovan- Požiarne nebezpečenstvo čistých a zriedených alkoholov
ŠKVARKA, Marián- Problematika korózie v rafinérskom priemysle a jej riešenia
TOMAŠČÍKOVÁ, Adriana- Retardéry horenia a ich migrácia z polymérov
VÁVROVÁ, Lívia- Posúdenie vybraných rizikových faktorov na pracovisku –
surovinový mlyn FLSMIDTH – ATOX
BUKOVIČ, Martin- Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie výťahov
ČERNEKOVÁ, Natália- Ropa a ropné látky ako kontaminanty životného
prostredia
ČERNÝ, Mário- Možnosti nakladania so starými vozidlami
DOVIČICOVÁ, Zuzana- Environmentálne a bezpečnostné požiadavky na pracie
a čistiace prostriedky
MAJÁKOVÁ, Ľudmila- Bezpečnostné požiadavky pri manipulácii s penidlami
a pri hasení s penou
MICHÁLEK, Juraj- Analýza kalibračných metód a princípov meracích zariadení
pri prenose kmitania na človeka v pracovnom prostredí
MĹKVY, René- Posúdenie rizika pri práškovom lakovaní
ANTALOVÁ, Natália- Vybrané aspekty bezpečnostného a environmentálneho
manažérstva v spoločnosti Foxconn Slovakia spol. s r.o.

