
                                                            Diplomové práce UIBE 

 

VYSKOČ, Michal. Sorpcia vybraných antibiotík na modifikovanom klinoptilolite 

MIHALOVIČ, Mário. Sorpcia vybraných herbicídov na prírodnom zeolite 

ZSIBRITOVÁ, Andrea. Porovnanie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci vo vybraných štátoch. 

VÁCLAVÍK, Juraj. Možnosti prípravy a environmentálneho využitia pyrocha 

HECZEI PORUBÄNOVÁ, Patrícia. Možnosti odstraňovania biologicky aktívnych látok z vôd s použitím 

AOP. 

HAGARA, Kristián. Bezpečný pracovný postup na čistenie vnútorných povrchov hlavných cirkulačných 

potrubí pri dostavbe jadrovej elektrárne. 

VLČKOVÁ, Andrea. Možnosti znižovania emisií oxidov dusíka vo vybranom podniku. 

SEMELBAUEROVÁ, Romana. Chemická bezpečnosť vo vybranom laboratóriu. 

SLEZÁKOVÁ, Daniela. Degradácia textilných farbív z odpadových vôd. 

GABRIŠOVÁ, Lenka. Využitie nanočastíc pri odstraňovaní rias z vody. 

JOŠTICOVÁ, Ivana. Dekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónu. 

KIPIKAŠA, Matej. Vplyv fyzikálno-chemickej úpravy nebezpečných odpadov na ich sorpčné vlastnosti. 

FŰRI, Viktor. Štandardné a špeciálne bezpečnostné zabezpečenia pre vybraný osobný automobil. 

ŠTEFANOVIČOVÁ, Michaela. Posúdenie stolárskej dielne z hľadiska bezpečnosti práce. 

ŠTEFÁNIK, Martin. Progresívne metódy hasenia na princípe zníženia obsahu kyslíka v uzavretom 

priestore. 

WOJATSCHEK, Peter. Ochrana rúk hasiča proti sálavému teplu a ohňu. 

KOLENO, Miroslav. Požiarno - technické charakteristiky mazacích práškov. 

MRŠŤÁK, Matej. Implementácia systému riadenia bezpečnosti dodávateľov. 

HÚSKA, Maroš. Meranie výbuchových parametrov vybraných rozvírených prachov v závislosti od 

veľkosti častíc. 

HORNÝ, Milan. Radiačná ochrana pri pretavovaní rádioaktívneho kovového materiálu. 

KRAKOVSKÝ, Filip. Meranie výbuchových parametrov vybraných rozvírených prachov. 

SCHMIDTOVÁ, Žaneta. Meranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených potravinárskych 

prachov pre zvláštnu výživu. 

HORVÁT, Dávid. Stanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného 

druhu sójového mlieka. 

LAUBERT, Michal. Stanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného 

druhu špaldovej múky a pomletých ovsených vločiek. 



MELICHER, Peter. Stanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného 

druhu škrobového prášku. 

ŠÚREKOVÁ, Denisa. Hodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite 

RISCHÁNEKOVÁ, Andrea. Nebezpečné látky v chladiacich a nemrznúcich zmesiach 

LIBANT, Tomáš. Zhodnotenie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických 

zariadení elektrických. 

ORLICKÁ, Nina. Zvýšenie úrovne bezpečnosti práce na základe posúdenia vplyvu vybraných 

rizikových faktorov. 

HARAJOVÁ, Helena. Nakladanie s vybranými prúdmi odpadov. 

VYSKOČOVÁ, Gabriela. Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem 

environmentu, kvality a bezpečnosti. 

NÁDASKÝ, Mário. Bezpečnostné aspekty stabilných hasiacich zariadení pre vysokonapäťové 

transformátory a energetické zariadenia. 

TIBENSKÁ, Margaréta. Vplyv termickej modifikácie dreva na kritický tepelný tok. 

HOLLÓŠI, Richard. Vplyv zloženia peliet na ich horenie. 

MIKÓCZI, Adrian. Presné metódy stanovenie počtu osôb v stavbe pre potreby evakuácie. 


