ZOZNAM DIPLOMOVÝCH PRÁC ZA ROK 2013
lmaoskDIPLOM 3392
Nemergut, Tomáš
SWR meter pre mikrovlnové frekvenčné pásmo
lmaoskDIPLOM 3393
Bodnár, Lukáš
Meranie výkonu v jednofázovej sieti s využitím procesorovej techniky
lmaoskDIPLOM 3394
Fedora, Lukáš
Vysokofrekvenčné zosilňovače výkonu
lmaoskDIPLOM 3395
Kolek, Jozef
Vysokofrekvenčné zmiešavače
lmaoskDIPLOM 3396
Malcovský, Michal
Návrh vebovského rozhrania pre server prúdového sťahovania digitálnej pozemnej televízie
(DVB-T)
lmaoskDIPLOM 3397
Čík, Peter
Návrh algoritmu na výpočet okamžitej frekvencie nestacionárnych signálov
lmaoskDIPLOM 3398
Frančiak, Viktor
Model on-line diagnostického systému
lmaoskDIPLOM 3399
Gálik, Pavol
Meranie parazitného vyžarovania elektronických zariadení
lmaoskDIPLOM 3400
Šulgan, Ivan
Systémy riadenia letu riadených striel
lmaoskDIPLOM 3401
Tóthová, Mária
Zameriavače uhlových súradníc v navádzacích systémoch
lmaoskDIPLOM 3402
Zelencová, Viera
Návrh učebnej pomôcky pre vnútorný komunikačný systém
lmaoskDIPLOM 3403
Balint, Tomáš
Analýza protitankových riadených striel a tendencie vývoja

lmaoskDIPLOM 3404
Berčo, Peter
Návrh tlmiča hluku pre osobnú zbraň jednotlivca
lmaoskDIPLOM 3405
Kelemen, Henrich
Analýza konštrukčného riešenia automatických granátometov
lmaoskDIPLOM 3406
Lehotský, Michal
Kapacitné výpočty opráv poškodenej techniky jednotkami taktického stupňa v podmienkach
OS SR
lmaoskDIPLOM 3407
Mikula, Michal
Zmeny mikroštruktúry vysokopevných ocelí tepelným ovplyvneným [!] v prevádzke výzbroje a
techniky
lmaoskDIPLOM 3408
Ostrodický, Adam
Analýza konštrukčného riešenia ťažkých guľometov
lmaoskDIPLOM 3409
Pivovarová, Mária
Analýza konštrukčného riešenia samopalov
lmaoskDIPLOM 3410
Sochanič, Michal
Vplyv degradačných procesov materiálov na životnosť hlavňových zbraní
lmaoskDIPLOM 3411
Záhorský, Milan
Analýza konštrukčného riešenia automatických kanónov
lmaoskDIPLOM 3412
Buryáneková, Zuzana
Kinematická viskozita prevodových olejov vo vzťahu k špecifikácii SAE (ATF)
lmaoskDIPLOM 3413
Gebrlín, Matúš
Analýza materiálov pre zníženie demaskujúcich príznakov a ich aplikácia na vojenskú
mobilnú techniku
lmaoskDIPLOM 3414
Hajdučko, Tomáš
Možnosti určenia modulu pružnosti pomocou skúšobného stroja FP10/1
lmaoskDIPLOM 3415
Halgaš, Peter
Analýza ochrany vojenskej mobilnej techniky a jej vplyv na osádku v softvéri LS-DYNA
lmaoskDIPLOM 3416
Kozárec, Michal
Prehľad a špecifikácia technických parametrov vozidiel Tatra 815 8x8 so zameraním na
typovú radu 7

lmaoskDIPLOM 3417
Krausko, Ivan
Pneumatické systémy v špeciálnej kolesovej technike
lmaoskDIPLOM 3418
Kubiňák, Štefan
Vplyv degradačných procesov na bezpečnosť osádky
lmaoskDIPLOM 3419
Kušniarik, Peter
Návrh konečnoprvkového modelu kolesa s pneumatikou
lmaoskDIPLOM 3420
Lukáč, Martin
Vplyv prevádzky na degradáciu motorových olejov
lmaoskDIPLOM 3421
Magátová, Natália
Porovnanie vlastností LPG, LNG a CNG vo vzťahu k perspektívam vývoja plynných palív
lmaoskDIPLOM 3422
Mazánková, Monika
Ekonomické aspekty diagnostikovania cestných motorových vozidiel
lmaoskDIPLOM 3423
Varga, Peter
Návrh modernizácie brzdového systému vozidla Aligátor 4x4
lmaoskDIPLOM 3424
Babík, Jaroslav
Kritické miesta verejného obstarávania v OS SR
lmaoskDIPLOM 3425
Barcíková, Renáta
Imidž a identita organizácie v podmienkach VÚ 4977 Sliač
lmaoskDIPLOM 3426
Cabovský, Lukáš
Vzťah hospodárskeho vývoja SR a akcieschopnosti Ozbrojených síl SR
lmaoskDIPLOM 3427
Čopák, Tomáš
Kalkulácia prepravných kapacít dopravnej jednotky vojenského útvaru
lmaoskDIPLOM 3428
Gajdošová, Lenka
Štruktúry, výzbroj a výstroj Ozbrojených síl SR pri plnení asistenčných úloh
lmaoskDIPLOM 3429
Hraňo, Marek
Miesto a úloha medzirezortného programu "Podpora obrany 06E" v obrannom plánovaní a
zabezpečovaní obrany štátu

lmaoskDIPLOM 3430
Hrbka, František
Veliteľ ako rozhodujúci subjekt racionálneho hospodárenia s finančnými prostriedkami
vojenského útvaru OS SR
lmaoskDIPLOM 3431
Hrušecká, Dominika
Efektívne plnenie úloh Centra vojenskej dopravy v rezorte obrany Slovenskej republiky
lmaoskDIPLOM 3432
Kišška, Roman
Možnosti využitia nástrojov ekonomickej efektívnosti v riadení zdrojov v podmienkach OS SR
lmaoskDIPLOM 3433
Kondrátová, Karina
Emocionálna inteligencia ako základný činiteľ kompetencií vojenského manažéra
lmaoskDIPLOM 3434
Kováčová, Viktória
Štátne hmotné rezervy a ich vplyv na obranyschopnosť štátu
lmaoskDIPLOM 3435
Kružlík, Lukáš
Ekonomické myslenie ako predpoklad efektívnej alokácie a hospodárenia so zdrojmi v OS
SR
lmaoskDIPLOM 3436
Nosáľová, Zuzana
Možnosti implementácie modelu CAF v podmienkach AOS gen. M.R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši
lmaoskDIPLOM 3437
Pizur, Martin
Kontrolná činnosť ako faktor efektívnosti materiálového manažmentu
lmaoskDIPLOM 3438
Kubíková, Jana
Príprava jednotky na operácie MKM
lmaoskDIPLOM 3439
Kučiaková, Monika
Optimalizácia krízovej komunikácie a krízovej intervencie v podmienkach Ozbrojených síl
Slovenskej republiky
lmaoskDIPLOM 3440
Lamrich, Michal
Rozhodovací proces veliteľa jednotky
lmaoskDIPLOM 3441
Leferovič, Marcel
Kontrolné procesy vo vojenských jednotkách
lmaoskDIPLOM 3442
Lietavec, Martin
Aktuálny stav a možnosti skvalitnenia systému ekonomického riadenia rezortu MO SR

lmaoskDIPLOM 3443
Ligas, Lukáš
Miesto a úloha zásob a rezerv v zabezpečení potrieb obrany
lmaoskDIPLOM 3444
Ližičiar, Alojz
Hodnotenie systému kontroly v podmienkach rezortu obrany SR
lmaoskDIPLOM 3445
Lopatovská, Silvia
Možnosti využitia e-learningu v kariérnom vzdelávaní profesionálnych vojakov
lmaoskDIPLOM 3446
Mačor, Peter
Riešenie problémov súvisiacich s verejným obstarávaním tovarov a služieb v podmienkach
rezortu obrany SR
lmaoskDIPLOM 3447
Mikleová, Noémi
Príprava a vykonanie OTC logistickej jednotky
lmaoskDIPLOM 3448
Mokrý, Marek
Manažment obranných zdrojov a ich tvorba v rezorte obrany a útvaru
lmaoskDIPLOM 3449
Nábožný, Jozef
Problém tvorby nákladov v manažmente obranných zdrojov
lmaoskDIPLOM 3450
Pastorčáková, Jana
Ako motivovať seba a podriadených v podmienkach vojenského útvaru
lmaoskDIPLOM 3451
Piater, Miroslav
Metodika plánovania v projektoch rozvoja v podmienkach OS SR
lmaoskDIPLOM 3452
Gorová, Jaroslava
Psychický teror na pracovisku - mobbing v podmienkach vojenského útvaru
lmaoskDIPLOM 3453
Chasníková, Mária
Miesto a úlohy civilno-vojenskej spolupráce (CIMIC) v krízových operáciách mimo čl. 5
Washingtonskej zmluvy
lmaoskDIPLOM 3454
Mrázová, Ľubica
Determinanty environmentálneho povedomia a formovanie environmentálnych postojov
príslušníkov OS SR
lmaoskDIPLOM 3455
Poljakovič, Peter
Posúdenie efektívnosti spoločných projektov členských štátov NATO v oblasti letectva

lmaoskDIPLOM 3456
Poloncová, Miroslava
Nástroje a techniky plánovania v podmienkach OS SR
lmaoskDIPLOM 3457
Prihodová, Ivana
Realita logistického zabezpečenia profesionálneho vojaka
lmaoskDIPLOM 3458
Quecke, Tomáš
Preprava poľnej mobilnej multifunkčnej nemocnice do operácií MKM
lmaoskDIPLOM 3459
Savka, Ján
Manažérstvo rizika pri výcviku v jednotkách OS SR
lmaoskDIPLOM 3460
Skalický, Ján
Problémy sociálneho zabezpečenia profesionálnych vojakov v OS SR
lmaoskDIPLOM 3461
Šimek, Ivan
Manažérstvo kvality vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie
lmaoskDIPLOM 3462
Tokárová, Nikoleta
Tvorivosť a inovácie v práci vojenského manažéra
lmaoskDIPLOM 3463
Vakula, Stanislav
Plánovanie finančných zdrojov ako súčasť obranného plánovania, jeho charakteristika v
rezorte obrany a útvaru
lmaoskDIPLOM 3464
Vrubeľová, Adriána
Zaistenie environmentálnej bezpečnosti počas výcviku profesionálnych vojakov v
podmienkach vojenského útvaru
lmaoskDIPLOM 3465
Žulkovičová, Katarína
Presuny a prepravy v rámci operácií MKM

