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lmaoskBAKAL 413
Adamuščin, Michal
Model ekodomu s alternatívnymi zdrojmi napájania
lmaoskBAKAL 414
Astl, Jozef
Senzorový systém na meranie magnetického poľa
lmaoskBAKAL 415
Balošák, Gabriel
Interfejsový obvod pre multimeter M1T 290
lmaoskBAKAL 416
Bečkei, Ján
Prenos obrazového signálu pre mobilnú platformu
lmaoskBAKAL 417
Dujčák, Ján
Komunikačné služby medzi jednotlivcami multimediálnych informácií
lmaoskBAKAL 418
Falát, Richard
Využitie akustických senzorov vo vojenských aplikáciách
lmaoskBAKAL 419
Hanzel, Marak
Laboratórne meranie na rádiolokátore RACAL
lmaoskBAKAL 420
Hráček, Martin
Klasifikátor signálov s impulzovou moduláciou
lmaoskBAKAL 421
Imling, Lukáš
Využitie indikátora úrovne signálu v bezdrôtových senzorových systémoch
lmaoskBAKAL 422
Ivaničko, Miloš
Overovanie možnosti bezdrôtových senzorových sietí ZigBee
lmaoskBAKAL 423
Kalina, Marian
Modelovanie efektívnej obrazovej plochy jednoduchých RL objektov
lmaoskBAKAL 424
Krakovský, Ján
Napätím riadené oscilátory

lmaoskBAKAL 425
Laky, Matej
Analýza systémov na detekciu seizmických signálov
lmaoskBAKAL 426
Nichta, Matúš
Úprava rádiolokátora RACAL pre laboratórne využitie
lmaoskBAKAL 427
Olejár, Ivan
Bezdrôtové riadenie mobilnej platformy
lmaoskBAKAL 428
Sekan, Martin
Prevádzka rádiolokátora RACAL v laboratóriu
lmaoskBAKAL 429
Mikuš, Peter
Analýza použitia sily v súčasných medzinárodných vzťahoch
lmaoskBAKAL 430
Mlynárová, Daniela
Komunikácia organizácie - Public relations v nej
lmaoskBAKAL 431
Bezoušková, Nikola
Personálny úrad ako dôležitá súčasť manažmentu ľudských zdrojov v podmienkach
Ozbrojených síl Slovenskej republiky
lmaoskBAKAL 432
Nirház, Ján
Miesto a úloha OBSE pri zaisťovaní kolektívnej bezpečnosti
lmaoskBAKAL 433
Pavlačka, Matej
Miesto a úloha NATO pri obrane svojich členských štátov a riešení otázok svetovej
bezpečnosti
lmaoskBAKAL 434
Pavlarčík, Matúš
Operácie malých pozemných jednotiek v zastavaných priestoroch
lmaoskBAKAL 435
Potoček, Jozef
Ochrana jednotiek pred účinkami improvizovaných výbušných zariadení
lmaoskBAKAL 436
Sasarák, Jakub
Metóda párového porovnávania a možnosti jej využitia pri hodnotení bezpečnostného
prostredia

lmaoskBAKAL 437
Šiška, Marián
Zmeny medzinárodných bezpečnostných vzťahov po ukončení studenej vojny
lmaoskBAKAL 438
Tomašovič, Juraj
Zahraničná politika malých štátov v súčasnom svete - jej možnosti a limity
lmaoskBAKAL 439
Veselovský, Ľuboš
Partizánska taktika v 2. svetovej vojne
lmaoskBAKAL 440
Vörös, Lukáš
Činnosť ženijných jednotiek pri zriaďovaní zátarás
lmaoskBAKAL 441
Zelenčík, Tomáš
Ženijná podpora mobility jednotiek pozemných síl
lmaoskBAKAL 442
Zverec, Vladimír
Rozvoj vojenského umenia v období napoleonských ťažení
lmaoskBAKAL 443
Balla, Michal
Použitie mínometov v palebnej podpore malých jednotiek
lmaoskBAKAL 444
Bubelíny, Viktor
Manažment zmien - projekt pilotného krátkodobého kurzu pre potreby OS SR
lmaoskBAKAL 445
Detko, Ľuboš
Analýza postavenia a uplatnenia sa profesionálnych vojakov na trhu práce
lmaoskBAKAL 446
Dolník, Matej
Využitie sieťového plánovania pri riešení vojenských rozhodovacích problémov
lmaoskBAKAL 447
Dufala, Martin
Zbrojenie a kontrola zbrojenia v súčasných medzinárodných vzťahoch
lmaoskBAKAL 448
Frištik, Tomáš
Špecifické formy prípravy pre rozvoj líderských spôsobilostí vojenských profesionálov
lmaoskBAKAL 449
Gergely, Peter
Ozbrojené sily Slovenskej republiky v operáciách národného krízového manažmentu

lmaoskBAKAL 450
Halagačka, Milan
Činnosť malých jednotiek pri presadzovaní bezpečnosti a kontroly v rámci stabilizačných
aktivít
lmaoskBAKAL 451
Chovanec, Erik
Činnosť malých pozemných jednotiek počas ofenzívnych aktivít
lmaoskBAKAL 452
Karabin, Miroslav
Prieskum v operáciách malých taktických jednotiek
lmaoskBAKAL 453
Klučka, Peter
Možnosti použitia protitankových zbraňových systémov pozemných síl v súčasnom boji

