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TOKÁR, Attila. Návrh na meranie a zvýšenie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku GUKOM,
spol. s r.o.
HOREHÁJOVÁ, Silvia. Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov vo
väzbe na udržateľnú výkonnosť v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
MOZOLOVÁ, Martina. Návrh zlepšenia merania a riadenia výkonnosti zamestnancov v kontexte
udržateľného rozvoja priemyselných podnikov.
SVITEK, Ľubomír. Návrh racionalizácie obstarávania a skladovania zásob v podniku Bekaert Slovakia,
s.r.o.
BANÁROVÁ, Natália. Návrh využitia personálneho marketingu pri získavaní a výbere zamestnancov v
podniku MEDEKO CAST s.r.o.
VANČO, Andrej. Návrh na zdokonalenie systému riadenia v podniku A-T, s.r.o.
KUBOVIČOVÁ, Klaudia. Návrh možností využitia výstupov z finančného účtovníctva v riadení
vybraného priemyselného podniku.
KADLECOVÁ, Zuzana. Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov vo vybranom
priemyselnom podniku.
DULANSKÝ, Tomáš. Návrh na zavedenie systému manažérstva kvality v novej prevádzke firmy MC
Syncro Nitra.
HUŤŤA, Branislav. Návrh na využitie nástrojov a metód manažérstva kvality v MC Syncro Nitra.
JALČ, Rastislav. Návrh metodiky na znižovanie zákazníckych reklamácií vo výrobnom procese vo firme
Viena International Marti
SRNOVÁ, Lenka. Návrh na riadenie špecifických požiadaviek zákazníkov prostredníctvom nástrojov
a metód manažérstva kvality vo firme BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. Trnava.
KUBIŠOVÁ, Soňa. Návrh zlepšenia systému plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov
v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.
ILUŠÁKOVÁ, Beáta. Zlepšovanie procesov prostredníctvom nástrojov a metód manažérstva kvality v
organizácii Nissens Slovakia, s.r.o.,
MICHALCOVÁ, Andrea. Návrh riešenia na zefektívnenie manipulácie s materiálom v supermarkete
lisovne plechov a práškovacej linky spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
HRUŠOVSKÁ, Silvia. Návrh sociálneho programu za účelom stabilizácie zamestnancov v podniku
TECHKLIMA s.r.o.
MATULOVÁ, Nikoleta. Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku PROTHERM
PRODUCTION, s.r.o. ,
PEDIAČ, Filip. Návrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v spoločnosti
Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.

SOPKULIAKOVÁ, Radka. Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku Dopravný
podnik Bratislava, a.s.
KOTEŠOVCOVÁ, Zuzana. Návrh riešenia na zlepšenie uplatňovania FMEA v podniku Hella Slovakia
Front – Lighting s.r.o.
CHRENKOVÁ, Stanislava. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach
podniku ZKW Slovakia s.r.o.
SZABÓOVÁ, Ivana. Návrh aplikácie princípov Age manažmentu v podmienkach VÚEZ, a.s. Levice
v kontexte so sociálnym pilierom USZP.
STANOVÁ, Zuzana. Návrh zlepšenia personálneho marketingu v ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
BERÁNEK, Martin. Návrh systému opatrení na zefektívnenie skladovania v priemyselnom podniku.
PÁLENÍK, Jakub. Návrh systému opatrení na zefektívnenie systému zásobovania v podniku ENVIRAL,
a.s.
IRŠOVÁ, Katarína. Návrh na zníženie nepodarkovosti vo výrobe komponentov v ZF Slovakia, a.s
GAVRILO, Mikuláš. Návrh zavedenia USZP v podniku RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. v kontexte
Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť.
ANTOLOVÁ, Veronika. Návrh implementácie stratégie USZP v podniku MSM Holding, s.r.o.
v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť.
FAŠIANG, Peter. Návrh udržateľného systému personálneho marketingu v podmienkach eD'system
Slovakia s.r.o.,
LICHEROVÁ, Natália. Návrh udržateľného systému personálneho marketingu v podmienkach SPP distribúcia, a.s.
HRÚZ, Lukáš. Návrh riešenia na zlepšenie sociálneho podnikania v oblasti priemyslu v SR.
JAĎUĎ, Richard. Návrh na zlepšenie systému riadenia projektovej komunikácie v spoločnosti ZF
Slovakia, a.s
LIPOVSKÝ, Martin. Návrh zefektívnenia vybraných výrobných procesov v spoločnosti BROVEDANI
SLOVAKIA, s.r.o
DECKÁROVÁ, Eliška. Návrh na zlepšenie systému zásobovania výrobných pracovísk v spoločnosti
KOVAL SYSTEMS, a. s
KELEMENOVÁ, Petra. Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Bratislava.
KRÁLOVIČ, Juraj. Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku KOVOBEL, a.s.,
Senica
HUMENSKÝ, Juraj. Návrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov v spoločnosti
Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava.
DOLNÍK, Bohuslav. Návrh na zlepšenie procesných štandardov na úrovni výrobného závodu Peikko
Slovakia s.r.o.

BULKOVÁ, Dominika. Návrh systémových zmien na zlepšenie projektového manažmentu v podniku
PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
MAŽÁR, Michal. Návrh systémových zmien na zefektívnenie riadenia projektov pri nábehu nových
produktov v spoločnosti OSRA
MIKLUŠČAKOVÁ, Martina. Návrh zlepšenia systému plánovania projektov v podniku Agrofim Slovak
s.r.o. so zameraním na znižovanie neistoty pri tvorbe časových plánov.
SLÍŽOVÁ, Nora. Návrh na zlepšenie výkonnosti zamestnancov v spoločnosti Slovzink, a.s.
HOLIČKOVÁ, Mária. Návrh implementácie metódy 5S na pracovisku údržby v podniku OKE Plastic SK,
s.r.o.
RÉDLOVÁ, Michaela. Návrh využitia princípov špirálového manažmentu v systéme riadenia podniku
BOGE Elastmetall Slovakia
JONÁSOVÁ, Zuzana. Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v
kontexte vekového manažmentu.
MIKLETIČ, Ondrej. Zmena podnikovej kultúry v kontexte vekového manažmentu v podniku OLO a.s
KOVÁČIK, Samuel. Využívanie marketingových nástrojov na budovanie pozitívneho imidžu v ENTO
Železiarstvo, s.r.o.
VÁRYOVÁ, Lenka. Návrh formovania udržateľnej podnikovej kultúry v I.D.C. Holding, a.s., Bratislava.
HANKOVSKÝ, Radovan. Návrh zlepšenia ergonómie vo výrobe v kontexte manažmentu
predvýrobných procesov v priemyselnom podniku.
HRUBŠA, Peter. Návrh systému na zníženie fluktuácie v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
KOPORCOVÁ, Michaela. Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v spoločnosti IKEA
Components s.r.o.
OKRAJKOVÁ, Monika. Návrh na zdokonalenie kalkulácií a tvorby cien v podniku PMB Slovakia, s.r.o
CINGEL, Miroslav. Návrh sledovania vplyvu rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť
v podniku.
MELICHER, Pavol. Návrh na odstránenie odchýlok nákladov vo väzbe na controlling nákladov na
vybranej divízii v podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
PLAVECKÁ, Veronika. Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov pre
podporu výkonnosti v podniku EVPÚ PRO,
JARÁBEK, Tomáš. Návrh ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku BROVEDANI
SLOVAKIA, s.r.o.
ORAVEC, Martin. Návrh riešenia iniciácie ergonomického programu vo vybraných prevádzkach
podniku Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.
ŠURINA, Karol. Využívanie marketingových nástrojov na budovanie imidžu v A-T, s.r.o.
ŽALUDOVÁ, Veronika. Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach JAF
HOLZ Slovakia, s.r.o

ŠŤASTNÁ, Dominika. Návrh systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach ŽSR.
ŠAŠTINSKÁ, Simona. Návrh systémových zmien na zvýšenie stabilizácie zamestnancov v
podmienkach IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava, prevádzkáreň Majcichov.
POKRÝVKOVÁ, Ivana. Návrh zefektívnenia udržateľného riadenia investičných projektov v podniku
BOGE Elastmetall Slovakia
STANOVÁ, Martina. Návrh udržateľných systémových zmien na zlepšenie riadenia projektov v
podniku TOMA TRADING s. r. o. so zameraním na personálne obsadenie projektov a tvorbu
projektových tímov
LIETAVOVÁ, Adriana. Návrh udržateľných systémových zmien na zlepšenie riadenia projektov v
podniku Schaeffler Skalica
HAVLOVÁ, Zuzana. Návrh zlepšenia systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku
PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
MIŠTINA, Matej. Návrh zefektívnenia procesu obstarávania a evidovania náhradných dielov na
oddelení údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.
MONCMANOVÁ, Katarína. Návrh zdokonalenia motivácie zamestnancov v kontexte rôznych
generácií zamestnancov v spoločnosti Enviral, a.s.
KRÁLOVIČ, Juraj. Návrh konceptu udržateľnej stratégie uplatňovania absolventov VŠ technického
smeru v praxi slovenských priemyselných podnikov s využitím online platformy.
JURAŠIK, Matej. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie ručnej manipulácie na pracovisku Linka
liaty betón v podniku SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o., Sereď.
ĎUROVCOVÁ, Martina. Aplikácia metódy 5S v pracovných priestoroch spoločnosti Woory Slovakia
s.r.o.
GALGÓCIOVÁ, Michaela. Návrh implementácie metódy TPM s cieľom minimalizácie trvania prestojov
v procese vypaľovania tehlových výrobkov.
HAJNOVIČ, Šimon. Uplatnenie vybraných metód štíhlosti na montážnej linke v podniku ZKW Slovakia
s.r.o
LENHARDTOVÁ, Lenka. Návrh na zdokonalenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku KOVYT,
spol. s r.o.
PETREK, Martin. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie pracovísk PHD 1600 na výrobnom úseku
Lisovňa v podniku ZF Slovakia, a.s.
DUBOVSKÁ, Kristína. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku ENL SK,
s.r.o., Veľké Kostoľan
ČERVENÁ, Klaudia. Návrh zabezpečenia finančnej a investičnej gramotnosti manažmentu ako
predpokladu dlhodobej úspešnosti investičných aktivít v spoločnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s.
GREGUŠKOVÁ, Dominika. Návrh systémových opatrení pre zvýšenie angažovanosti zamestnancov v
spoločnosti Vertiv Slovakia,
VELŠICOVÁ, Denisa. Návrh systému udržania a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v spoločnosti
ON Semiconductor Slovakia, a.s.

ŠPAČEK, Miroslav. Návrh systému udržania a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v spoločnosti
PROTHERM PRODUCTION
HRNČÁRIKOVÁ, Viera. Návrh systému trainee programu s využitím princípov talent manažmentu
v spoločnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s.
MANĎÁKOVÁ, Monika. Návrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby kariéry zamestnancov v
spoločnosti Elster s. r. o.
SMOLKOVÁ, Zuzana. Návrh využívania moderných foriem marketingovej komunikácie v MATADOR
Industries, a. s.
MOKROHAJSKÁ, Zuzana. Zlepšenie kontroly výrobného procesu v PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
PATI NAGYOVÁ, Mária. Návrh komunikácie značky s využitím nových trendov v marketingu v
L´ORÉAL Slovensko s. r. o
HRBKOVÁ, Veronika. Návrh konceptu udržateľného marketingu v priemyselnom podniku KOVOBEL,
a.s.
HRUBÁ, Eliška. Návrh na zefektívnenie práce pri pretypovávaní na vstrekolise.
MORVAY, Andrej. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v montážnej hale prevádzky výroby
rozvádzačov v podniku PPA ENERGO s.r.o.,
CHYTILOVÁ, Mária. Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zamestnancov v podniku
BENCROS s. r. o.
RÓB, Ondrej. Návrh na zlepšenie využívania nástrojov marketingovej komunikácie v spoločnosti
Premac, spol. s r.o
ŠKODA, Filip. Návrh na zlepšenie využívania nástrojov marketingovej komunikácie v spoločnosti A-T,
s.r.o.
VALKOVIČ, Róbert. Návrh na zlepšenie manažmentu značky v Continental Matador Rubber, s.r.o.
GAŠPAROVÁ, Daša. Návrh riešenia na zníženie práceneschopnosti a zlepšenie stabilizácie
zamestnancov v podniku Enics Slovakia, s.r.o., Nová Dubnica
MARTINKOVÁ, Veronika. Návrh riešenia na zníženie fluktuácie a zlepšenie stabilizácie zamestnancov
v podniku Embraco Slovakia,
ŠMEHÝLOVÁ, Zdenka. Návrh na systémové zavedenie personálneho kontrolingu v podniku ZWL
Slovakia-Výroba ozubených kolies Sučany, s.r.o.
ŠATUROVÁ, Kristína. Návrh na zlepšenie systému hodnotenia výrobných zamestnancov v
podmienkach Askoll Slovakia s. r. o.
ŠVANTNEROVÁ, Eva. Návrh systému talent manažmentu v podmienkach COAVIS SLOVAKIA s. r. o.
HALADOVÁ, Mária. Návrh zdokonalenia motivácie zamestnancov v kontexte rôznych generácií
zamestnancov v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
IVANIČOVÁ, Natália. Návrh na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku framipek s.r.o.
MORAVANSKÝ, Milan. Návrh na zefektívnenie procesu výdaja materiálu z centrálneho skladu do
výroby v podniku SEMIKRON

LIPTÁK, Matej. Návrh na zefektívnenie materiálového toku medzi závodmi spoločnosti SAMSUNG
Electronics Slovakia s.r.o.
KALUSOVÁ, Petra. Návrh na zefektívnenie vybraných procesov personálneho manažmentu v podniku
GLEISTEIN SLOVAKIA
POPIK, Daniel. Návrh inovatívneho modelu manažérstva podniku.
PECKOVÁ, Petra. Návrh zdokonalenia systému personálneho manažérstva v podniku.
ZÚDOROVÁ, Lucia. Návrh na zefektívnenie procesu výberu zamestnancov v podniku Muehlbauer
Technologies s.r.o.
KAPIČÁKOVÁ, Mária. Návrh zefektívnenia adaptačného procesu nových zamestnancov v spoločnosti
Skanska SK a.s.
HOSTAČNÝ, Lukáš. Návrh na zefektívnenie systému zásobovania výroby materiálom v podniku SMP
Automotive Solutions
BAČA, Jakub. Návrh na zefektívnenie materiálového toku na oddelení lakovne v podniku Faurecia
Automotive Slovakia s.r.o.
ČAGÁNEK, Marek. Návrh na zavedenie logistického riadenia výroby pomocou Just in Sequence v
podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
GALIŠOVÁ, Gabriela. Návrh riešenia na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
KADLECOVÁ, Petra. Návrh riešenia na zlepšenie procesu získavania, výberu a adaptácie
zamestnancov v podniku Revol TT Consulting s. r. o.
GURÍN, Filip. Návrh riešenia na zefektívnenie procesu riadenia zásob baliaceho materiálu v
spoločnosti Vertiv Slovakia, a. s
HUŠČAVOVÁ, Andrea. Návrh riešenia na zlepšenie výrobných procesov v podniku TOWER
AUTOMOTIVE, a.s.
MIKUŠOVÁ, Andrea. Návrh riešenia na zlepšenie výrobných procesov v podniku LEONI Slovakia, spol.
CHOBOTOVÁ, Veronika. Návrh motivačného programu podniku Saint-Gobain Construction Products,
s.r.o
BUGÁR, Matúš. Návrh systému motivácie a stabilizácie zamestnancov v podniku Hydro Extrusion
Slovakia a.s
AGNEROVÁ, Simona. Návrh zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku Holger
Christiansen Production Slovakia, s.r.o
BARTKOVÁ, Linda. Návrh na efektívne zavádzanie marketingových inovácií v priemyselnom podniku
Bizzcom s.r.o
MIHOKOVÁ, Lucia. Návrh systému odmeňovania ako nástroj motivácie zamestnancov v podniku
SCAME-SK, s.r.o.
MORÁVKOVÁ, Jana. Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a
motivácie zamestnancov v podniku ZTS - ŠPECIÁL, a.s.

PRAJ, Filip. Návrh konceptu udržateľného holistického marketingu v ŽOS Trnava,
ČAVOJSKÁ, Michaela. Návrh spôsobov racionalizácie riadenia zásob a skladového hospodárstva
v podniku Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o.
DAŇOVÁ, Veronika. Návrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie FMEA v podniku STM
POWER a.s.
LUKAČOVIČOVÁ, Lenka. Návrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA
v podniku IKEA Industry Slovakia
PÓLYOVÁ, Lucia. Návrh udržateľného systému získavania a stabilizácie výrobných zamestnancov v
priemyselnom podniku.
RAFFASEDEROVÁ, Sabína. Návrh udržateľného systému získavania a výberu zamestnancov v podniku
Protherm Production s.r.o.
STUPAVSKÁ, Lucia. Návrh optimalizácie výrobného úseku v podniku VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
HLAVIČKA, Tomáš. Návrh využitia udržateľného marketingového mixu ako súčasti marketingovej
stratégie udržateľného rozvoja priemyselného podniku ŽOS Trnava, a.s.
MASÁR, Viktor. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie na oddelení "Montáž regulátorov tlaku a
plynu J42" závodu SMART Energy 9630 v podniku Elster s. r. o.
MURIN, Roman. Zlepšovanie kvality izolačných skiel pomocou metód priemyselného inžinierstva.
2018.
BADUROVÁ, Eliška. Návrh na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku OMS, a.s. z hľadiska
stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania.

