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lmaoskDIPLOM 3519
Brziaková, Zuzana
Moderné trendy v riadení MĽZ so zameraním na "best practices" (najlepšie praktiky)
lmaoskDIPLOM 3520
Paculíková, Simona
Tvorba zamestnaneckých vzťahov ako neoddeliteľná súčasť práce manažéra
lmaoskDIPLOM 3521
Halagačka, Milan
Analýza ekonomických dopadov ozbrojeného konfliktu
lmaoskDIPLOM 3522
Dolník, Matej
Analýza faktorov pracovnej spokojnosti zamestnancov ako súčasť manažérstva kvality vo vybranom
subjekte
lmaoskDIPLOM 3523
Klučka, Peter
Príprava a zabezpečenie odborno-taktického cvičenia logistickej jednotky
lmaoskDIPLOM 3524
Kosorínová, Katarína
Zodpovednosť a povinnosti funkcionárov v oblasti zabezpečenia životného prostredia v parkoch
techniky
lmaoskDIPLOM 3525
Kramár, Ján
Riadenie výkonu a pracovné hodnotenie, ako základná personálna funkcia manažérov
lmaoskDIPLOM 3526
Jusko, Kamil
Zákaznícky vývoj v systéme SAP
lmaoskDIPLOM 3527
Hanzel, Marek
Procesy extrakcie, transformácie a zavedenia údajov pre dátové sklady
lmaoskDIPLOM 3528
Ištvánik, Ján
Návrh prostredia pre forenznú analýzu počítačových systémov v podmienkach MOSR
lmaoskDIPLOM 3529
Farinič, Ivan
Projektové riešenia inteligentnej správy identít v organizácii

lmaoskDIPLOM 3530
Šimna, Matej
Bezpečnostná analýza sieťovej prevádzky
lmaoskDIPLOM 3531
Hajdúch, Jakub
Cvičenia kybernetickej obrany
lmaoskDIPLOM 3532
Dujčák, Ján
Web-server s použitím platformy jednodoskového počítača
lmaoskDIPLOM 3533
Laky, Matej
Logovanie textového vstupu informácie v počítačovom systéme
lmaoskDIPLOM 3534
Révay, Boris
Webové rozhranie pre databázové archivovanie informačného obsahu
lmaoskDIPLOM 3535
Astl, Jozef
Analýza bezpečnosti dát a služieb pri cloud computingu
lmaoskDIPLOM 3536
Kostelanský, Jozef
Identifikácia a analýza malvéru pre platformu Android
lmaoskDIPLOM 3537
Horňák, Martin
Anatómia malvéru a metódy jeho detekcie
lmaoskDIPLOM 3538
Butko, Michal
Vybrané metódy rozpoznávania odtlačkov prstov
lmaoskDIPLOM 3539
Kavecký, Rastislav
Systémový manažment softvéru, distribúcia aplikácií a ich opráv
lmaoskDIPLOM 3540
Falát, Richard
Využitie audio číslicových signálových procesorov v spracovaní signálov
lmaoskDIPLOM 3541
Bílik, Šimon
Analýza konštrukčného riešenia armádnych pištolí
lmaoskDIPLOM 3542
Arvay, Tomáš
Návrh malokalibrovej hlavne

lmaoskDIPLOM 3543
Hanulík, Martin
Analýza odpruženia vozidla Aligátor 4x4
lmaoskDIPLOM 3544
Kočiš, Michal
Organizácia a vykonávanie opráv na taktickom stupni OS SR
lmaoskDIPLOM 3545
Kopček, Juraj
Návrh celkového usporiadania bezposádkového vojenského pozemného mobilného prostriedku
lmaoskDIPLOM 3546
Koššiba, Oliver
Zmeny vo vlastnostiach motorových olejov ovplyvnené úpravami motorov diplomová práca Oliver
lmaoskDIPLOM 3547
Kováčik, Ján
Návrh podvozku bezposádkového vojenského pozemného mobilného prostriedku
lmaoskDIPLOM 3548
Malcovský, Martin
Modelovanie vozidla BVP-2 v programe LS-Dyna
lmaoskDIPLOM 3549
Terescsiková, Lenka
Analýza konštrukčného riešenia bezposádkových bojových prostriedkov
lmaoskDIPLOM 3550
Čáni, Ladislav
Ruská federácia ako bezpečnostný aktér na euroázijskom kontinente
lmaoskDIPLOM 3551
Daňo, Matúš
Analýza úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov
lmaoskDIPLOM 3552
Jančo, Ján
Ozbrojené sily Slovenskej republiky a jej úlohy vyplývajúce zo strategických dokumentov SR
lmaoskDIPLOM 3553
Kisidayová, Zuzana
Analýza trendov výdavkov na obranu v Slovenskej republike
lmaoskDIPLOM 3554
Kučiaková, Jana
Medzinárodné spoločenstvo v boji proti islamskému terorizmu – prípadová štúdia ISIS/ISIL
lmaoskDIPLOM 3555
Mikuš, Peter
Analýza použitia sily pri zaistení mieru a bezpečnosti vo svete

lmaoskDIPLOM 3556
Schuchmann, Michal
Súkromné vojenské spoločnosti vs. ozbrojené sily v ozbrojených konfliktoch
lmaoskDIPLOM 3557
Adamuščin, Michal
Analýza poznatkov a skúsenosti z použitia vrtuľníkov v pozemných operáciách NATO
lmaoskDIPLOM 3558
Balošák, Gabriel
Vplyv NATO a EÚ na formovanie bezpečnostného prostredia Slovenskej republiky
lmaoskDIPLOM 3559
Duplák, Peter
Predsunutý pozorovateľ v mechanizovaných jednotkách
lmaoskDIPLOM 3560
Filip, Dominik
Činnosť ženijnej čaty počas stavby nízkovodného mosta (takticko-poradové cvičenie)
lmaoskDIPLOM 3561
Mekýšová, Denisa
Činnosť ženijnej jednotky ako deštrukčnej skupiny (takticko-poradové cvičenie)
lmaoskDIPLOM 3562
Patay, Róbert
História, vývoj a súčasný stav arabskoizraelského konfliktu
lmaoskDIPLOM 3563
Póda, Erik
Súčasný terorizmus vo svete a boj proti nemu
lmaoskDIPLOM 3564
Cevárová, Dominika
Hromadné správanie obyvateľstva pod vplyvom bezpečnostných hrozieb
lmaoskDIPLOM 3565
Jankech, Filip
Analýza trendov výdavkov na obranu v členských krajinách NATO v 21. storočí
lmaoskDIPLOM 3566
Kasanický, Patrik
Pozícia žien v súčasných ozbrojených konfliktoch
lmaoskDIPLOM 3567
Kolcúnová, Zuzana
Úloha NATO pri zaisťovaní bezpečnosti v Európe
lmaoskDIPLOM 3568
Nesládeková, Nikola
Kľúčové úlohy NATO pri ochrane členov Aliancie

lmaoskDIPLOM 3569
Padyšák, Tomáš
Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ a jej naplňovanie v podmienkach Európskej únie a Slovenskej
republiky
lmaoskDIPLOM 3570
Bobčík, Ján
Meranie rozloženia elektromagnetického poľa v blízkej zóne apertúry
lmaoskDIPLOM 3571
Čertek, Peter
Meracie pracovisko s operačným zosilňovačom
lmaoskDIPLOM 3572
Dobra, Matej
Inteligentný radar
lmaoskDIPLOM 3573
Guzma, Juraj
Návrh a realizácia multisenzorového systému pre vojenské aplikácie
lmaoskDIPLOM 3574
Hricisková, Anna
Súbor riešených príkladov z technickej kybernetiky
lmaoskDIPLOM 3575
Jurčo, Miroslav
Obvody nabíjania akumulátorových batérií
lmaoskDIPLOM 3576
Kováč, Ľuboslav
Generátor súhrnnej spravodajskej informácie
lmaoskDIPLOM 3577
Krajňák, Ivan
Odporová dekáda riadená mikroprocesorom
lmaoskDIPLOM 3578
Krakovský, Ján
Analógové filtre s operačnými zosilňovačmi
lmaoskDIPLOM 3579
Kučera, Jozef
Výstražný systém pre zobrazovacie zariadenie planžet
lmaoskDIPLOM 3580
Marek, Boris
Vysokofrekvenčný zosilňovač v pásme veľmi krátkych vĺn
lmaoskDIPLOM 3581
Matej, Radovan
Možnosti použitia mikropočítačov ARDUINO v automatizácii

lmaoskDIPLOM 3582
Šavolt, Ondrej
Využitie softvérovo definovaných prijímačov pre rádiotechnické zabezpečenie vzdušných síl
lmaoskDIPLOM 3583
Šprlová, Ivana
Simulátor odstredivého zrýchlenia pre meranie vlastností integrovaných gyroskopov
lmaoskDIPLOM 3584
Zakuťanský, Erik
Vysokofrekvenčný zosilňovač v pásme ultrakrátkych vĺn

