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Analýza a návrh usporiadanie distribučnej logistiky v Matador, a.s. Púchov, apríl – december
1996
Návrh a riadenie stavu zásob a štruktúry zásob hotových výrobkov v SEZ a.s. Dolný Kubín s
dôrazom na maximálne uspokojenie potrieb zákazníkov, január - júl 1998
Redukcia počtu obchodných stredísk v Matador a.s. Púchov, jún - júl 1998
Návrh systému distribúcie hotových výrobkov v I.D.C. Holding a.s. s dôrazom na uspokojenie
požiadaviek zákazníkov, jún - júl 1999
Analýza zásob v ETA a.s. Hlinsko, marec - jún 2000
Analýza a zlepšenie systému operatívneho plánovania výroby v prevádzke Pečivárne Sereď
(I.D.C. Holding), jún - august 2000
Aplikácia forecastingových metód v ETA a.s. Hlinsko, január 2001
Optimalizácia prepravných trás k odberateľom v SR v I.D.C. Holding, a.s., marec - október
2001
Analýza výrobných procesov a aplikácia nástrojov na zvyšovanie produktivity výroby vo
firme REMAK, s.r.o., máj - júl 2001
Analýza a zlepšenie systému riadenia zásob finálnych výrobkov v Obal Vogel & Noot, a.s.,
január - jún 2002
Reorganizácia skladových zásob, plánovania a kooperácie v SEZ a.s. Dolný Kubín, november
– december 2002
Preverenie kapacitnej potreby zariadení a segmentácia výroby v SEZ, a.s. Krompachy, máj –
november 2004
Návrh systému manipulácie s materiálom v procese výroby a skladovania v SEZ a.s.
Krompachy, december 2004 – január 2005
Výrobný systém Viena International s.r.o. Martin, december 2004 – február 2005
Možnosti zvyšovania kapacít vo Whirlpool Slovakia, spol. s r.o., Poprad, november 2005 –
apríl 2006
Návrh systému skladovania v expedičnom sklade, SEZ Krompachy a.s., september – október
2006
Návrh distribučného centra pre firmu EXIsport Košice, december 2006
Vývoj vzdelávacieho programu softvéru DELMIA V5, Slovenské centrum produktivity,
Žilina, január - máj 2007
Návrh konceptu výrobného systému Krauss Maffei, s.r.o., Martin, marec 2008
Optimalizácia riadiacich parametrov pre zásoby a systém objednávania, Monarflex, a.s.
Štúrovo, február – jún 2008
Operačný audit, ZTS Strojárne, s.r.o. Námestovo, december 2010
Odborná a konzultačná činnosť pri riešení projektu 7RP – Virtual Factory Framework (VFF),
CEIT SK, s.r.o., 2010 - 2012
Optimalizácia zásob, Kinex Bearings, a.s. Bytča, február – apríl 2012
Návrh nového montážneho systému za účelom zvýšenia jeho efektivity, EKOM spol. s r.o.,
Piešťany, január – marec 2012
Kooperácia na tvorbe softvérovej aplikácie CEITtable, CEIT, a.s. Žilina, 2016
Výskum v oblasti dlhodobého konceptu organizačného a technického zabezpečenia
materiálového toku v špecifických podmienkach spoločnosti Mat-Obaly, s.r.o., Prievidza,
október 2018 – február 2019
Výskum v oblasti podnikových procesov a ich zabezpečenia zo strany podnikového
informačného systému v špecifických podmienkach spoločnosti Vidra a spol. s.r.o., Žilina, jún
– september 2019

