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KONŠTRUKČNÉ PREVEDENIE MOTOCYKLU YAMAHA FZ6‐N 
 
 

Peter ARPÁŠ 
 
 

Konzultant: Ing. Miroslav Marko, PhD. 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt:  V tejto  práci  som  sa  venoval  celkovému  konštrukčnému  prevedeniu motocyklu 
Yamaha FZ6‐n. Okrem iného som charakterizoval použitý motor a usporiadanie jednotlivých 
sústav, uviedol som použitie prevádzkových náplní a jednotlivé rozmery motocyklu. Cieľom 
tejto práce je priblížiť znalosť konštrukcie cestných motocyklov. 
 
Kľúčové slová: konštrukcia, prevedenie, motocykel 
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

1. Yamaha FZ6‐n, Návod k obsluhe 

2. Yamaha FZ6‐n, Service Manual 
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VÝPOČET ŤAHOVEJ CHARAKTERISTIKY MOTORA VOZIDLA 
ALIGÁTOR 4X4 

 
 

Tomáš BOBMALA 
 
 

Konzultant: prof. Ing. Peter Droppa, PhD. 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt: Cieľom práce bolo vykonať výpočet ťahovej charakteristiky vozidla ALIGATOR 4x4. 
Prvá časť práce je zameraná na základnú charakteristiku vozidla a hlavné takticko‐technické 
parametre. V druhej  časti práce  je uvedený základný postup výpočtu  ťahovej a dynamickej 
charakteristiky.  Posledná  časť  práce  uvádza  samotný  výpočet  ťahovej  a dynamickej 
charakteristiky vozidla, a porovnanie týchto charakteristík s navrhnutým zlepšením. 
 
Kľúčové slová: ťahová charakteristika, dynamická charakteristika, ALIGATOR 4x4  
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

1. DROPPA,  P.  a kol.  2007.  Kolesová  technika.  Konštrukcia  a popis.  1.  vyd.  Liptovský  
Mikuláš  : Akadémia ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava  Štefánika,  2007.  272  s. 
ISBN 978‐80‐8040‐333‐1. 

2. DROPPA, P. Usporiadanie a popis vozidla Aligator 4x4 PVS. Liptovský Mikuláš 2005, ISBN 
80–8040–265‐5. 

3. KUNÁŠ,  Š.  Analýza  ťahových  a dynamických  vlastností  vozidla  Aligator  4x.  Liptovský 
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2015. 43 s. 
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ROZDIELY ODPRUŽENIA ŠTANDARDNÝCH A ŠPORTOVÝCH 
VOZIDIEL (FORD MUSTANG GT 1999) 

 
 

Vladimír GERMUŠKA 
 
 

Konzultant:  Ing. Miroslav Marko, PhD. 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt:  Hlavnou  témou  tejto  práce  je  poukázanie  na  rozdiely  v odpružení  vozidiel 
osobných, ktoré sú využívané na dennú prevádzku a vozidiel športových, respektíve zmenu 
jazdných vlastností pri výmene podvozku u klasického osobného auta za podvozok športový. 
V úvode  sú  uvedené  základné  druhy  odpruženia  vozidiel.  Nasleduje  opis  základného 
podvozku  vozidla.  V poslednej  časti  si  rozoberieme  a opíšeme  základné  zmeny  vozidla 
s novým odpružením na tom istom vozidle, či už vizuálne ale aj jazdné. 
 

Kľúčové slová: Ford Mustang, tlmene, pruženie, náprava, podvozok 
 
 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

1. DROPPA  P.  Kolesová  technika,  konštrukcia  a popis.  Liptovský  Mikuláš.  2007.  272  s.  
ISBN 978–80–8040‐333‐1. 

2. Dostupné na internete:  <http://www.americanmuscle.com 

3. Dostupné na internete:  <http://www.cjponyparts.com 

4. Dostupné na internete:   <http://www.autorubrik.sk 
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MUNÍCIA SO ZNÍŽENOU CITLIVOSŤOU 
 
 

Mário HNÁT 
 
 

Konzultant:  doc. Ing. Peter Lisý, PhD. 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt:  Munícia  so  zníženou  citlivosťou  (doslovný  preklad  „necitlivá  munícia“)  (IM  –
Insensitive Munitions)  je munícia,  ktorá  nebude  prudko  reagovať  na  náhodné  vonkajšie 
podnety. Prvým  je  cook‐off efekt,  t.  j. v prípade požiaru nesmie dôjsť k detonácii munície. 
Tento  termín  IM  je  relatívne nový  termín,  ktorý  sa používa medzi  komunitou  výzbrojarov. 
Munícia by mala  reagovať  len vtedy, ak my chceme a nie pri nehode alebo nepriateľskom 
útoku. 

  Cieľom  tejto práce  je priblížiť problematiku munície  so  zníženou  citlivosťou. Keďže 
pojem munícia so zníženou citlivosťou zahrňuje všetku muníciu, táto práca bude zameraná 
na muníciu veľkokalibrovú. Okrem histórie vzniku a vývoja munície  so  zníženou  citlivosťou 
budú v tejto práci uvedené aj programy, ktoré sa jej vývojom zaoberali, a taktiež priblíženie 
súčasného stavu vývoja a možné zapojenie sa Slovenskej republiky do týchto programov. 
 
Kľúčové slová: munícia so zníženou citlivosťou, PBX, NATO Insensitive Munitions Information 
Center 
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

1. Dostupné na internete: <http://www.insensitivemunitions.org/ 

2. Dostupné na internete: <https://www.msiac.nato.int/ 

3. STO‐EN‐AVT‐214. 
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POROVNANIE PREVODOVÝCH MECHANIZMOV PÁSOVÝCH VOZIDIEL 
BVP‐2 A BVP‐3 

 
 

Karol KLADIVÍK 
 
 

Konzultant:  prof. Ing. Peter Droppa, PhD. 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt:  Cieľom  predkladanej  odbornej  práce  je  rozbor  a porovnanie  prevodových 
mechanizmov  pásových  vozidiel  BVP‐2  a BVP‐3.  Postupne  stručne  charakterizujeme 
konštrukciu  a funkciu  jednotlivých  častí prevodovej  sústavy.  Zámerom  je pri  tejto  stručnej 
charakteristike poukázať na fungovanie dvoch rozdielnych typov prevodových mechanizmov. 
Na  záver  zhodnotíme  výhody  a nevýhody  fungovania oboch prevodových  sústav pásových 
vozidiel BVP‐2 a BVP‐3. 
 
Kľúčové  slová:  BVP‐2,  BVP‐3,  prevodové  mechanizmy,  pásové  vozidlá,  hydromechanická 
prevodovka 
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

1. DROPPA, P. a kol. 2007. Kolesová technika. Konštrukcia a popis. 1.vyd. Liptovský Mikuláš: 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2007. 272 s. ISBN 978‐80‐  
8040‐333‐1. 

2. Dostupné na internete: <http://ebooks.grsu.by/takt_i_tech_podg/tema‐2‐obshchee‐
ustrojstvo‐bmp‐2.htm 

3. Dostupné na internete: <http://weaponwars.ru/bmp‐3/32.html 
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KONŠTRUKCIA A POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOJOK 
KOLESOVÝCH VOZIDIEL 

 
 

Michal KORKOBEC 
 
 

Konzultant:  prof. Ing. Peter Droppa, PhD. 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt:  V prvej  časti  opíšem  požiadavky  kladené  na  vozidlové  spojky.  Ďalej  uvediem 
rozdelenie  podľa  rôznych  kritérií.  Vysvetlím  konštrukčné  prevedenie  na  základnom  type 
spojky  (suchá  trecia  pružinová).  V ďalšej  časti  už  iba  opíšem  jednotlivé  druhy  spojok 
a porovnám ich medzi sebou, poprípade uvediem ich výhody a nevýhody. 
 
Kľúčové slová: spojky, krútiaci moment, konštrukcia 
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

1. DROPPA,  P.  a kol.  2007.  Kolesová  technika.  Konštrukcia  a popis.  1.  vyd.  Liptovský 
Mikuláš  : Akadémia ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava  Štefánika,  2007.  272  s. 
ISBN 978‐80‐8040‐333‐1. 
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CHARAKTERISTIKA, POROVNANIE, VÝHODY A NEVÝHODY 
BRZDOVÉHO ZARIADENIA NÁKLADNÝCH VOZIDIEL 

 
 

Matúš MALIČKÝ 
 
 

Konzultant:  prof. Ing. Peter Droppa, PhD. 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt:  V súťažnej  práci  sa  budem  venovať  brzdovým  systémom,  ktoré  sú  používané 
v jednotlivých  nákladných  vozidlách.  V úvode  práce  charakterizujem  všeobecne  brzdové 
zariadenie.  V ďalšej  časti  práce  sa  zameriam  na  brzdové  systémy  vybraných  vozidiel. 
Porozprávam  o ich  vlastnostiach,  výhodách  a nevýhodách  v prevádzke.  V ďalšej  časti 
rozoberiem bližšie prípadne rozdiely v jednotlivých brzdových systémoch.  
 
Kľúčové slová: brzdové systémy, nákladné vozidlá, brzdenie, podvozok 
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

1. DROPPA  P.  Kolesová  technika,  konštrukcia  a popis.  Liptovský  Mikuláš.  2007.  272  s.  
ISBN 978–80–8040‐333‐1. 

2. Dostupné na internete: <http://www.entry.man.eu 

3. Dostupné na internete: <http://www.truck.man.eu 

4. Dostupné na internete: <http://www.tatra.cz 
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KONŠTRUKČNÉ PREVEDENIE NÁPRAV VOZIDIEL 
 
 

Kristián NÉMETH 
 
 

Konzultant: Ing. Miroslav Marko, PhD. 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt:  Táto  práca  sa  zaoberá  komplexným  popísaním  jednotlivých  druhov  náprav 
osobných  automobilov.  V úvode  sú  charakterizované  najčastejšie  sa  vyskytujúce  nápravy 
osobných automobilov. Hlavnou úlohou je zhodnotenie výhod a nevýhod vybraných druhov 
náprav,  a  následné  porovnanie  ich  vlastností.  Záverečná  kapitola  je  zameraná  na  popis 
náprav  u špeciálnych  pretekárskych  vozidiel  a na  rozdiel  medzi  konštrukciou  náprav 
pretekárskych a osobných automobilov. 
 
Kľúčové slová: osobný automobil, konštrukcia, náprava  
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

1. DROPPA  P.  Kolesová  technika,  konštrukcia  a popis.  Liptovský  Mikuláš.  2007.  272  s.  
ISBN 978–80–8040‐333‐1. 

2. Dostupné na internete: <http://marceljanco.sk/napravy‐osobnych‐vozidiel/ 

3. OKÁNÍK,  F.  Nápravy  moderních  osobních  automobilů.  Brno  :  Vysoké  učení  technické  
v  Brně,  Fakulta  strojního  inženýrství,  2012.  46  s.  Vedoucí  diplomové  práce  prof.  Ing. 
Václav Píštěk, DrSc. 

4. Dostupné na internete: <http://www.skoda‐dily.cz/onlineobchod.html 

5. Dostupné na internete: <http://www.bmw.sk/  

6. Dostupné na internete: <http://www.autorevue.cz/ 

7. Dostupné na internete: <http://www.racingjunk.com/  
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VOJENSKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ 
 
 

Miroslav PAGÁČ 
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Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt: Už podľa  názvu semestrálnej práce z predmetu Kolesovej a pásovej techniky môže 
byť zrejmé, že sa bude jednať o tému týkajúcu sa automobilov v špecifickej oblasti vojenstva. 
Práca  ponúka  na  výber  štyri  časti  rozoberajúce  stránky  súvisiace  a priamo  dotýkajúce  sa 
kolesových nákladných vozidiel v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Konkrétne dielo je 
vypracované v teoretickej rovine spolupracujúcej s analýzou poznatkov získaných od vodičov 
týchto vozidiel počas výkonu stáží v opravárenskom prápore. Vozidlá nachádzajúce sa v tejto 
práci  tvoria  trojlístok najrozšírenejších v podmienkach Ozbrojených  síl Slovenskej  republiky 
a teda  sa  jedná  o Pragu  V3S,  Tatru  815  a Aktis.  Zozbierané  zistenia  o tejto  technike  a jej 
súčasného  stavu  sa  týkajú  rôznych  verzií  vozidiel  používajúcich  podvozky  jednotlivých 
automobilov.  Prvou  kapitolou  uvedie  práca  základné  informácie  o danom  type  kolesovej 
techniky, na ktorú nadväzujúca druhá časť vyjadrí názor autora na súčasný stav konkrétnych 
vozidiel  s rozobratím  kladov  i záporov,  vzhľadom  na  jeho  absenciu  praktických  skúsenosti 
s danou  technikou,  len  v teoretickej  rovine.  Kľúčovou  treťou  zložkou  prezentujúcou 
obstarané  znalosti  a skúsenosti  od  chlapov  pracujúcich  vo  fachu,  čo  na  záver  skĺbi  do 
poslednej  časti zhrnutie a vyhodnotenie aktuálneho stavu profilu  jednotlivých vozov. Práca 
má  svojím  výstupom  uviesť  a oboznámiť  čitateľa  o podmienkach  v akých  sa  nachádzajú 
konkrétne nákladné vozy používané v dnešnej dobe Ozbrojenými silami Slovenskej republiky 
posudzujúce ich z rôznych uhlov.  
 
Kľúčové  slová:  TATRA,  P‐V3S,  AKTIS,  teória,  analýza,  súčasnosť,  skúsenosť,  výhoda, 
nevýhoda, názor 
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BRZDOVÁ SÚSTAVA VOZIDLA ALIGATOR 4X4 
 
 

Maroš POLÁK 
 
 

Konzultant: prof. Ing. Peter Droppa, PhD. 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt:  Cieľom  práce  bolo  vykonať  rozbor  týkajúci  sa  brzdových  sústav  v bojových 
vozidlách  a bližšie  sa  zamerať  na  vozidlo  ALIGATOR  4x4.  Prvá  časť  práce  je  zameraná  na 
charakteristiku  brzdových  sústav,  definovanie  konštrukčných  požiadaviek  a ich  základné 
rozdelenie.  Zahŕňa  základné  teoretické  poznatky  ktoré  súvisia  s brzdovými  sústavami 
a pojmovým aparátom používaným v ďalších častiach práce. Druhá časť obsahuje podrobnú 
analýzu  brzdovej  sústavy  vozidla  ALIGATOR  4x4.  Zameriava  sa  na  charakteristiku  štyroch 
brzdových podsystémov, ktoré sú schématicky znázornené v priloženom žánrovom obrázku. 
Posledná  časť  pojednáva  o návrhu  na  zlepšenie  brzdného  účinku  spomínaného  bojového 
vozidla. 
 
Kľúčové slová: brzdová sústava,  brzdiaci účinok, ALIGATOR 4x4  
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MERANIE PRESNOSTI MALOKALIBROVÝCH ZBRANÍ 
 
 

Tomáš RÁZGA 
 
 

Konzultant: kpt. Ing. Peter Perun 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt: Cieľom mojej práce bolo spracovať  jednu z najdôležitejších vlastností streleckého 
umenia, ktorou je presnosť. Zameral som sa na vplyvy konštrukcie zbrane a náboja, vonkajšie 
vplyvy  a taktiež  na  spôsob merania  rozptylu  a pravdepodobnosti  zásahu.  Vyhodnocovanie 
a posudzovanie  obrazcov  je  taktiež  dôležitým  úkonom  pri  stanovení  pravdepodobnosti 
a prognózy zásahu. 
       Všetky  testy boli uskutočnené  so  štandardnou  zbraňou OS  SR  SA  vz. 58. Pokúšame  sa 
ukázať  ako  dané  vplyvy  menia  presnosť  streľby  z tejto  zbrane  a ako  sa  tieto  čísla  líšia 
s výsledkami počas ideálnych podmienok. 
 
Kľúčové slová: presnosť, zbraň, náboj, bezdymový prach, rozptyl, pravdepodobnosť 
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0641‐6. 
3. Základy streľby z ručných zbraní (Pech‐3‐1). Praha, 1964, 237 s. 
4. LISÝ  P.,  BEER  S.  Vnútorná  balistika.  Akadémia  ozbrojených  síl  gen.  M.  R.  Štefánika 

v Liptovskom Mikuláši, 2014, 328 s. ISBN 978‐80‐8040‐491‐8. 
5. HRIVŇÁK  E.,  HUGYAR  A.  Munícia  I.  Akadémia  ozbrojených  síl  gen.  M.  R.  Štefánika 

v Liptovskom Mikuláši, 2011, 132 s. ISBN 978‐80‐8040‐433‐8. 
6. HARTINK, A. E. Velká  encyklopedie pistolí a revolveru. Rebo productions, Praha, 2003, 

448 s. ISBN 80‐7234‐246‐0. 
7. Dostupné na internete: <http://tech‐wiki.webnode.sk/theory/drazkovane‐hlavne/ 
8. Dostupné  na  internete:  <http://www.longrange.sk/clanky/clanky/prebijanie‐nabojov‐

pre‐strelbu‐na‐velku‐vzdialenost/vazenie‐prachu‐a‐osadenie‐strely‐.html 
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IDEOVÝ NÁVRH A GRAFICKÉ SPRACOVANIE RUČNÉHO GRANÁTU 
 
 

Scarlett SMOLKOVÁ 
 
 

Konzultant: kpt. Ing. Peter Perun 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt:  Cieľom  tejto  práce  je  predpokladaný  návrh  ručného  granátu  z pohľadu  jeho 
konštrukčného  a grafického  spracovania.  Taktiež  je  potrebné  prihliadať  aj  na  určité 
požiadavky  kladené  na  ručné  granáty  napr.  z hľadiska  bezpečnosti  alebo  náročnosti  na 
výrobu. 
 
Kľúčové  slová:  ideový  návrh,  grafické  spracovanie,  ručný  granát,  zapaľovač,  konštrukčné 
riešenie, trhavina, PBX 
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POROVNANIE MECHANIZMOV RIADENIA OSOBNÝCH 
AUTOMOBILOV 
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Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt:  Táto  študentská  vedecká  odborná  práca  sa  zaoberá  porovnaním mechanizmov 
riadenia osobných automobilov.  

V úvodnej časti sú opísané základné delenia vozidiel vzhľadom na druh a časti riadenia. 
Práca ďalej pojednáva o zákonných a konštrukčných požiadavkách na riadenie. 

Nosnou  časťou  práce  je  porovnanie  mechanizmov  riadenia  vybraných  osobných 
automobilov  z pohľadu    bezpečnosti  a komfortability.  Výsledky  sú  zhodnotené  v závere, 
spolu s prognózou vývoja danej konštrukčnej skupiny.  
 
Kľúčové  slová:  riadenie  kolesových  vozidiel,  geometria  riadenia,  prevodovka  riadenia, 
posilňovač riadenia, aktívne riadenie automobilu 
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MOŽNOSTI PRESNÉHO MERANIA MODULU PRUŽNOSTI OCEĽOVÝCH 
VZORIEK NA STROJI FP 10 
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Konzultanti: Ing. Norbert Adamec, PhD., Ing. Mário Štiavnický, PhD. 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra strojárstva, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 

Abstrakt:  Práca  pojednáva  o možnosti  skvalitnenia  merania  modulu  pružnosti  v ťahu  na 
stroji FP‐10. Na základe definovania modulu pružnosti práca obsahuje model nosníkov stroja 
a skúma pomocou  simulácie deformáciu nosníka pri  zaťažení. Zistením  tuhosti  rámu  stroja 
hľadá možnosť pre spresnenie výsledku merania v stávajúcom softvéri.  
 
Kľúčové  slová:  statická  skúška  v ťahu, modul pružnosti  v ťahu,  skúšobný  stroj pre  statickú 
skúšku v ťahu, tuhosť stroja 
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ČÍSLICOVÁ FILTRÁCIA A ANALÝZA SIGNÁLOV 
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Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra elektroniky, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 
Abstrakt: Súťažná práca sa zaoberá návrhom číslicového filtra so špecifickými požiadavkami, 
stanovením  kritérií  pre  návrh  číslicového  filtra.  Analýza  emisného  elektromagnetického 
spektra ako vstupných signálov, určenie ich špecifikácii, návrh spracovania a vyhodnocovania 
špecifických  vlastností  signálov  a na  ich  základe  klasifikácia  a identifikácia  zdroja  prijatých 
signálov. 
 

Kľúčové  slová:  filter,  filtrácia,  signál,  šírková  selekcia,  prenosová  charakteristika, 
amplitúdové frekvenčne spektrum 
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SPRACOVANIE SIGNÁLOV V HOMODYNOVOM PRIJÍMAČI 
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 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 
Abstrakt: Práca sa zaoberá analýzou možnosti využitia spracovania rádiolokačných signálov 
prostredníctvom prijímačov v homodynovom zapojení. Nosnou časťou práce sú dva modely 
rádiolokátorov  vytvorené  v programovom  prostredí MATLAB.  Tieto  rádiolokátory  pracujú 
s rádiolokačnými  signálmi,  ktoré  sa  využívajú  v moderných  monoimpulzových 
rádiolokátoroch.  Jedná  sa  o signály  s jednoduchou  diskrétnou  amplitúdovou  moduláciou 
(tzv.  ASK  rádioimpulzy)  a signály  s dvojstavovou  diskrétnou  vnútroimpulzovou  fázovou 
moduláciou  (tzv.  BPSK‐IM  rádioimpulzy).  Tieto  modely  simulujú  jednotlivé  činnosti 
rádiolokátora  ako  sú  vysielanie, príjem  a spracovanie  signálov. Práve príjem  a spracovanie 
echosignálov  odrazených  od  rádiolokačných  objektov  tvorí  základ  pre  uvedenú  analýzu. 
Vytvorené  modely  sú  schopné  spracovať  echosignály  od  maximálne  7  rádiolokačných 
objektov  pohybujúcich  sa  rôznou  rýchlosťou.  Spracovanie  signálov  je  vyhodnocované 
pomocou  dvoch  podprogramov.  Prvý  podprogram  rieši  štatistickú  detekciu  signálov  pre 
určenie  šikmej  diaľky  rádiolokačných  objektov  a druhý  podprogram  následne  jednotlivé 
rádiolokačné  objekty  klasifikuje  podľa  radiálnej  rýchlosti,  ktorou  sa  pohybujú.  Príjem 
a spracovanie  signálov  v oboch  modeloch  je  v časovej  postupnosti  prezentované 
zodpovedajúcimi časovými priebehmi.  

 

Kľúčové  slová:  homodynový  prijímač,  rádiolokácia,  rádiolokačné  signály,  spracovanie 
signálov, analýza signálov 
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Abstrakt: Práca sa zaoberá možnosťami využitia robotiky vo vojenských aplikáciách. V prvej 
kapitole  je  analyzovaná  základná  koncepcia  robotického  systému  z hľadiska  riadenia 
a súčinnosti  jednotlivých  podsystémov. Analýza  prvej  kapitoly  vytvára  čitateľovi  predstavu 
o robotickom  systéme a jeho podsystémoch pre ďalšie pochopenie problematiky vojenskej 
robotiky.  Nosnou  časťou  práce  je  kapitola  o robotických  systémoch  vo  vojenských 
aplikáciách. Tu je vojenská robotika kategorizovaná do dvoch základných skupín UGV a UAV. 
V tejto  kapitole  sú  spomenuté  konkrétne  situácie,  do  ktorých  sa moderné  armády  snažia 
implementovať  robotické  systémy.  Sú  v nej  takisto  obsiahnuté  popisy  riešení  jednotlivých 
systémov,  či už v kategórií UGV alebo UAV. Na konci práce  je  spracovaný návrh praktickej 
realizácie  mobilného  robota  založeného  na  princípe  sledovania  zadanej  trasy  pomocou 
riadiaceho, senzorického a výkonného systému NXT. 
 
Kľúčové  slová:  vojenská  robotika,  bezpilotné  prostriedky,  bezposádkové  vozidlá, mobilný 
robot 
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Abstrakt:  Práca  je  analýzou  teoretických  prístupov  na  riešenie  umelých  záťaží  pre  zdroje 
vyžarovania  elektromagnetickej  energie  v  pásme  krátkych  vĺn,  veľmi  krátkych  vĺn  a 
ultrakrátkych  vĺn  (pásmo  1,5  až  512  MHz).  Jej  výstupom  je  umelá  záťaž  so  vstupnou 
impedanciou 50 Ω, ktorá bude dimenzovaná na vysokofrekvenčné výkony 5 W, 10 W a 30 W. 
Realizácia je jednotná pre všetky výkony s malými úpravami s cieľom zabezpečiť požadované 
vlastnosti. Pripojenie umelej záťaže so zdrojom vyžarovania energie je riešené pre konektor 
typu BNC  s možnosťou  redukcie na konektor konkrétnej  rádiovej  stanice.  Je  tak učinené  z 
dôvodu  náhrady  už  existujúcich  umelých  záťaží  na  katedre,  s  nevhodnými  konektormi  a 
impedanciou  75  Ω,  aby  boli  vhodné  pre  súčasné  rádiové  stanice.  Cieľom  práce  je  návrh 
umelej  záťaže,  realizácia,  verifikácia  funkcionality pre  rôzne  frekvenčné pásma  a  výkony  s 
nameraním jej základných parametrov. Výsledok práce je predurčený na pripojenie reálnych 
rádiových  staníc  v  laboratóriu  katedry  s  cieľom  zníženia  vplyvu  vyžarovanej 
elektromagnetickej energie na  ľudský organizmus. Súčasný  stav vyžaduje používať klasické 
prútové antény veľkých rozmerov, ktorých rozmery sú nevhodné pre prácu na učebni a nedá 
sa  vyhnúť  ani  ovplyvňovaniu  jednej  rádiovej  stanice  druhov,  keďže  nie  sú  zabezpečené 
požadované vzdialenosti medzi stanicami.  
 
Kľúčové slová: umelá záťaž, impedancia, impedančné prispôsobenie 
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Abstrakt:  Cieľom  tejto  práce  bolo  vytvoriť  softvérovú  aplikáciu,  ktorá  bude  slúžiť  ako 
výučbový prostriedok, pomocou ktorého bude možné vysvetľovať princípy správy operačnej 
pamäte  na  základe  grafického  vykresľovania  a názornej  ukážky  fungujúcich  algoritmov. 
V práci  sú  najprv  charakterizované  jednotlivé  typy  správy  pamäte,  potom  vývojové 
prostredie ktoré bolo použité, a na záver aplikácia a popis jednotlivých častí kódu. 
 
Kľúčové slová: operačná pamäť, vizualizácia, metódy prideľovania operačnej pamäte 
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Abstrakt: Súčasné trendy predpisujú zmenšovanie veľkosti zariadení pri stále zväčšujúcom sa 
výpočtovom  výkone.  Tento  proces  je  výborne  pozorovateľný  aj  pri  jednodoskových 
počítačoch.  Historicky  začínali  ako  na  dnešné  pomery  veľké  a pomerne  drahé  zariadenia 
s možnosťou použitia na jednoduché, väčšinou výskumné alebo výučbové účely, v súčasnosti 
sú  jednodoskové  počítače  veľkosťou  podobné  kreditným  kartám,  výkonom  podobné  
inteligentným  telefónom, s  cenou  začínajúcou pod 10 eur a širokými možnosťami  využitia. 
Táto  práca  dokumentuje  návrh  a  vytvorenie  webového  servera  na  jednom  vybranom 
jednodoskovom počítači. 
 
Kľúčové slová: jednodoskový počítač (SBC), webový server 
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Abstrakt: Cieľom odbornej práce bolo poukázať na možnosti aktualizácie aplikačnej  logiky 
prostredníctvom  replikácií.  Replikácie  predstavujú  proces  kopírovania,  pri  ktorom  sa 
synchronizujú  jednotlivé  databázové  objekty  vo  viacerých  databázach.  Testovacia 
databázová  aplikácia,  ktorej  aplikačná  logika  je  realizovaná uloženými  procedúrami,  príp. 
používateľom definovanými funkciami a spúšťačmi je podobná tým, ktoré sa bežne využívajú 
v rôznych inštitúciách. Modifikácia uložených procedúr, používateľom definovaných funkcií a 
spúšťačov  predstavuje  zmenu  funkcionality  databázovej  aplikácie  a  tým  aj  zmenu  jej 
aplikačnej  logiky.  Jej  aktualizácia  na  ďalších  serveroch  môže  byť  realizovaná  aj 
prostredníctvom replikácií. 

 
Kľúčové  slová:  aktualizácia,  aplikačná  logika,  databázová  aplikácia, Microsoft  SQL  Server, 
replikácia 
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Abstrakt: Cieľom tejto práce je oboznámiť so základnými krokmi pri tvorbe 3D obsahu, ako aj 
so základnou ponukou open source riešení pre 3D modelovanie. Práca obsahuje popis tvorby 
modelov, aplikácie textúr a ďalšiu problematiku tvorby modelov. V Nasledujúcich kapitolách 
je spomenutá vybraná ponuka open source balíkov na tvorbu 3D modelov. Z pomedzi  nich je 
podľa  určených  kritérií  vybraná  najvhodnejšia  aplikácia  pre  tvorbu  ukážkového  modelu. 
V poslednej časti je popísaná tvorba modelu vo vybranom balíku.  
 
Kľúčové slová: 3D Grafika, modelovanie, textúrovanie, rendering, softvér 
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Abstrakt:  Táto  práca  sa  zaoberá  tvorbou mobilnej  aplikácie  na  lokalizáciu  zranených  pre 
potreby Horskej záchrannej služby. Práca sa venuje formulácii základných požiadaviek a ich 
následnej  implementácii  na  operačných  systémoch  Android  a iOS.  Aplikácia  okrem 
lokalizácie  zranených  obsahuje  aj  modul  poskytovania  informácií  a výstrah,  ktoré  sú 
preberané  z webového  servera.  V závere  práce  je  opísaný  samotný  proces  publikovania 
a skúsenosti s používaním. 
 
Kľúčové slová: Android, GPS, lokalizácia, SMS 
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Abstrakt: Práca sa zaoberá návrhom a vývojom internetovej aplikácie pre správu a pre ďalšie 
potreby  výstrojného  skladu.  Zamerali  sme  sa  na  dôležité  časti  návrhu  aplikácie,  ciele 
a požiadavky  kladené  na  aplikáciu  a  štruktúru  databázy.  Vysvetlili  sme  podstatné  časti 
vybranej architektúry a použitých technológií. Následne sme popísali použitie technológií pri 
vývoji aplikácie. Podrobne sme rozpracovali  fungovanie klientskej, aplikačnej a databázovej 
vrstvy aplikácie. Výsledná aplikácia so všetkými komponentmi a používateľskou príručkou sa 
nachádza v prílohe. 
 
Kľúčové slová:  internetová aplikácia, sklad, evidencia, internetové objednávky 
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Abstrakt: Cieľom súťažnej práce  je analýza klonovacích programov z oblasti  informatiky so 
zámerom  vyhľadať  programy,  ktoré  sú  pre  túto  oblasť  špecificky  najvhodnejšie. 
Terminológia,  práce  pomáha  bližšie  pochopiť  problematiku  práce  v  oblasti  klonovania 
diskových  priestorov.  Práca  je  rozdelená  na  dve  hlavné  časti:  teoretickú  a  analytickú.  
V  teoretickej  časti  sa  snaží  autor  priblížiť  problematiku  samotného  klonovania. Analytická 
časť  je venovaná samotnej analýze klonovacích programov. Autor analyzuje rovnaký proces 
klonovania.  Na  základe  zvolenej  metodiky  dochádza  autor  k  záverom,  ktoré  formuluje  
v zisteniach. V závere práce sa uvažuje o prínose práce pre používateľov a širokú verejnosť. 
 
Kľúčové slová: klonovanie, diskový priestor, program, zálohovanie, dáta, Preston, W. C. 
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Abstrakt:  Práca  o digitalizácii  knižných  zdrojov  sa  zaoberá  skenovacími  softvérmi, 
rozpoznávacími aplikáciami a digitalizovanými dokumentmi. V práci je sústredená pozornosť 
na   výber  správnej  rozpoznávacej  aplikácie,  taktiež  je  priblížená  problematika  s formami 
digitalizácie,  jej  ciele  a využitie  digitálnych  dát.  Cieľom  je  poskytnúť  základné  informácie 
o danej  téme,  porovnanie  skenovacích  softvérov  a porovnanie  najlepších  OCR  softvérov 
súčasnosti. 
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Abstrakt:  V mojej  súťažnej  práci  sa  zaoberám  vytváraním  modelov  ktoré  budú  použité 
v konštruktívnej  simulácii.  V práci  sú  rozobraté  základné  pojmy  v oblasti  3D  grafiky 
a simulácie,  rôzne programy na  vytváranie  3D obsahu  a v poslednej  časti popis  vytvárania 
vlastného  3D modelu.  Cieľom  súťažnej  práce  bolo  vytvoriť  3D modely  ktoré  sa  následne 
budú môcť používať v simulačnom centre pri výcviku. 
 

Kľúčové slová:  3D, modelovanie, grafika, simulácia 
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Abstrakt: Cieľom tejto práce je oboznámiť s operačnými systémami pre mobilné zariadenia, 
porovnať  ich z hľadiska architektúry,  funkcií a bezpečností. V práci sú vybraté a spomenuté 
najznámejšie  operačné  systémy,  ktoré  sú  v súčasnosti  najpoužívanejšie.  V nasledujúcich 
kapitolách  sú  spomenuté  niektoré  operačné  systémy,  ich  charakteristika,  architektúra, 
jednotlivé verzie či pohľad na bezpečnosť operačného systému. 
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Abstrakt: Práca sa zaoberá štandardmi a normami kybernetickej a informačnej bezpečnosti. 
V úvode  práce  sa  venujem  informačným  a komunikačným  technológiám  z pohľadu 
informačnej  bezpečnosti  a  následne  sa  venujem  kybernetickej  bezpečnosti  a vývojom 
kybernetickej  bezpečnosti.  V tretej,  hlavnej  časti  sa  venujem  charakteristike  konkrétnych 
noriem zameraných na kybernetickú a informačnú bezpečnosť.  
 
Kľúčové  slová:  kybernetická  bezpečnosť,  informačná  bezpečnosť,  bezpečnosť,  štandardy, 
normy,  informačné  a komunikačné  technológie,  informačné  a komunikačné  systémy, 
kybernetický priestor 
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Abstrakt: Cieľom tejto práce je zanalyzovať použitie metód umelej inteligencie v kryptografii 
a taktiež  oboznámiť  sa  s najpoužívanejšími  metódami  umelej  inteligencie.  Prvou  časťou 
práce  je  stručný úvod do umelej  inteligencie, ktorý  zahŕňa všeobecné  informácie o umelej 
inteligencii, jej historický prierez a doposiaľ najrozšírenejšie metódy uplatnenia s obšírnejšie 
rozvinutou  tematikou  neurónových  sieti.  Nasledujúca  časť  je  venovaná  základným 
informáciám  z oblasti  kryptografie  a je  v nej priblížená problematika hašovania.  Záverečná 
časť  spája  oba  tieto  oblasti  v praktickom  návrhu  aplikácie,  ktorá  používa  rôzne  typy 
neurónových  sieti na hašovanie  textu a  súborov. V tejto  časti  sú uvedené postupy, návrhy 
niektorých  typov neurónových  sieti a vyhodnotenie  výsledkov neurónových  sietí použitých 
na hašovanie. 
 
Kľúčové  slová:  umelá  inteligencia,  kryptografia,  neurón,  neurónová  sieť,  váha,  bias, 
šifrovanie, hašovanie, odtlačok, správa 
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Abstrakt:  Práca  je  zameraná  na  získanie  vedomostí  v  oblasti  databáz  a  databázových 
systémov pre ukladanie  rozsiahlych údajov a  tvorba aplikácie  v prostredí C#  ,ktorá bude  s 
databázou komunikovať. Práca  je  rozdelená na dve  časti na  teoretickú a praktickú. V prvej 
časti približujem spôsob ukladania rozsiahlych údajov a rozoberám rôzne metódy a problémy 
,ktoré môžu pri nich nastať  ,následne  ich  riešenie. V druhej  časti  tejto práce  som  vytvoril 
databázu v prostredí Microsoft  SQL Server naplnenú fiktívnymi dátami, súbormi priradenými 
používateľom a naprogramoval som aplikáciu v programovacom jazyku C#. Do tejto aplikácie 
sa používateľ najskôr musí zaregistrovať a následne prihlásiť aby mohol manipulovať (pridať, 
aktualizovať, odstrániť)  so  svojimi údajmi alebo  súbormi a  sťahovať dáta pridané všetkými 
používateľmi. Na druhej strane ako administrátor ,môžem monitorovať prácu používateľov , 
kto , kedy ,akú činnosť vykonal s akými dátami. 
 
Kľúčové  slová:  databáza,  MS  SQL  Server,  uložiť,  stiahnuť,  aktualizovať,  odstrániť,  C#, 
aplikácia, rozsiahle údaje, súbory, 
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Abstrakt:  Cieľom  práce  je  návrh  konkrétnych  bezpečnostných  opatrení  aplikovaných  nad 
rámec  základného  nastavenia  smerovačov.  Tiež  spracovanie  prehľadu  základných 
bezpečnostných  opatrení,  ich  predpokladanej  odolnosti  proti  bezpečnostným  útokom 
a možné  riešenia  prostredníctvom  odporúčaných  bezpečnostných  opatrení.  V práci  je  na 
rozobratý  základný  popis  určenia  a využitia  smerovačov  v sieťach  LAN,  analýza  hlavných 
bezpečnostných  rizík  v počítačových  sieťach,  následne  rozbor  možností  a obsahu 
konfigurácie  smerovačov  s využitím možnosti  IOS  a  nakoniec návrh metodiky  komplexnej 
konfigurácie smerovačov so zameraním na bezpečnosť. 
 
Kľúčové slová: smerovač, sieť, bezpečnosť, konfigurácia, riziká, protokol 
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Abstrakt:  Cieľom  práce  je  poukázať  na  šifrovanie  súborov  v  operačnom  prostredí  Linux  s 
aplikovaním  rôznych  typov a druhov šifrovania. V prvej  časti práce sú  teoreticky  rozobraté 
algoritmy  a metódy  šifrovania  súborov  so  zameraním na  význam  kryptológie,  šifrovania  a 
typov šifrovacích algoritmov. Druhá časť  je venovaná konkrétnym  linuxovým utilitám, ktoré 
realizujú  šifrovanie  súborov.  V  tretej  časti  práce  je  vysvetlený  Bash  skript  na  šifrovanie 
súborov, ktorý je súčasťou prílohy súťažnej práce. 

 
Kľúčové slová: šifrovanie, symetrické šifrovanie, asymetrické šifrovanie, šifrovanie súborov, 
kľúč, skript 
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Abstrakt:  Hlavnou  témou  našej  vysokoškolskej  odbornej  činnosti  sú  improvizované 
delostrelecké  zariadenia,  ktoré  sú  v súčasnosti  používané  v rámci  asymetrického  spôsobu 
boja.  Ten  v súčasnom  operačnom  prostredí  predstavuje  základný  prvok,  ktorý  sprevádza 
operácie našich koaličných síl. 

Jednotlivé kapitoly sú venované útoku paľbou, ako  jednému zo základných spôsobov 
pôsobenia  na  nepriateľa,  improvizovaným  mínometným,  raketovým  a  protitankovým 
zariadeniam,  popisu  ich  konštrukcie  a  použitia  povstaleckými  jednotkami,  pôsobiacimi 
napríklad na Blízkom východe. 
 
Kľúčové  slová:  improvizované  delostrelecké  zariadenia,  útok  paľbou,  mínometné, 
raketometné a protitankové zariadenia, asymetrické bojisko, neregulárne sily 
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Abstrakt:  Cieľom  tejto  práce  je  oboznámiť  čitateľov  s Arktídou  ako  novým  miestom 
strategického  záujmu  nielen  tzv.  arktických  štátov  (Ruska,  Kanady,  Nórska,  Dánska, 
Spojených  štátov,  a taktiež  okrajovo  aj  Fínska,  Švédska  a Islandu),  ale  tiež  štátov,  ktoré 
prejavujú obrovskú  snahu o vplyv v tomto  regióne  (Čína,  India,  Japonsko, Singapur),  čo by 
z Arktídy mohlo v budúcnosti potenciálne vytvoriť nielen novú bezpečnostnú výzvu (ak ňou 
nie je už v súčasnosti), ale taktiež dokonca miestom vzniku nového konfliktu. 

V úvode práce poskytujem  stručnú charakteristiku Arktídy  z geografického, no najmä 
z geopolitického hľadiska. 

Ďalej  uvádzam  tri  hlavné  trendy  v diskusiách  o Arktíde:  narastajúcu  vojenskú 
prítomnosť Ruska a vplyv konfliktu na Ukrajine na spoluprácu v arktickom regióne; ambície 
arktických  štátov  o rozšírenie  ich  kontinentálnych  svahov  a územných  pochybností  okolo 
Lomonosovho  horského  hrebeňa;  vyhliadky  nových  výskumných  a ťažobných  území 
bohatých na nerastné suroviny a nové arktické námorné obchodné cesty. 

V tretej časti objasňujem ruský prístup k arktickému regiónu, popisujem výzvy, ktorým 
čelí  ekonomický  rozvoj,  uvádzam  ruské  národné  záujmy  a priority  v Arktíde  na  základe 
obsahu  predovšetkým  ruských  strategických  dokumentov,  doktrín,  a to  najmä  prírodné 
zdroje a námorná doprava. Tiež spomínam zvýšenú vojenskú aktivitu na Ďalekom severe. 

Ďalej  pojednávam  o záujmoch  ďalších  krajín  a vzťahoch medzi,  povedzme,  hlavnými 
aktérmi – Ruskom a Nórskom. 

Prácu  uzatváram  a dopĺňam  vlastnými myšlienkami,  postojmi,  postrehmi  a názormi, 
prípadne vyhliadkami. 
 
Kľúčové  slová:  Arktída,  medzinárodné  politické  vzťahy,  medzinárodná  bezpečnosť, 
geopolitika, nerastné suroviny a ich ťažba, obchod, budúcnosť, kríza, konflikt, riziko 
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Abstrakt: Práca skúma mieru spokojnosti profesionálnych vojakov u vybraného vojenského 
útvaru. Cieľom práce  je ponúknuť  analýzu  toho,  ako profesionálni  vojaci hodnotia úroveň 
rôznych  faktorov pracovnej spokojnosti a na základe nej potom odporučiť opatrenia, ktoré 
by mohli  viesť  k  zvýšeniu  celkovej  úrovne  ich  pracovnej  spokojnosti. Na  zisťovanie miery 
pracovnej spokojnosti u vojakov sme použili dotazník „Škála pracovnej spokojnosti“ (Warr et 
al.,  1979),  obsahujúci  15  otázok  zameraných  na  vnútorné  a vonkajšie  faktory  pracovnej 
spokojnosti. Skúmané boli rozdiely v spokojnosti na základe rodovej rozdielnosti, dĺžky služby 
v OS SR, príslušnosti ku jednotke útvaru, dochádzania do zamestnania a iných kritérií. V prvej 
kapitole  ponúkame  prehľad  toho,  ako  je  odborníkmi  chápaná  pracovná  spokojnosť  a  aké 
faktory ju ovplyvňujú. Druhá kapitola obsahuje analýzu výsledkov zisťovania miery pracovnej 
spokojnosti  na  reprezentatívnej  vzorky  z  vybraného  vojenského  útvaru.  Tretia  kapitola 
ponúka  súhrn  zistených  výsledkov  a odporúčania,  ktoré môžu  viesť  k zvýšeniu  pracovnej 
spokojnosti v danom subjekte. 
 
Kľúčové slová: pracovná spokojnosť, faktory pracovnej spokojnosti, profesionálni vojaci 
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Abstrakt: Cieľom práce  je charakterizovať vývoj vojenskej  taktiky v období  tzv. moderných 
vojen po roku 1648 a poukázať na tendencie  jej   vývoja v budúcnosti. Zvolený problém bol 
riešený pomocou zatriedenia moderných vojen do systému generácií vedenia vojen ktorým 
bol rozpracovaný William S. Lindlom a kolektívom.  

Práca sa skladá z piatich častí. Prvá kapitola sa zaoberá obdobím po Vestfálskom miery 
do  roku  1860  so  zameraním  na  Napoleonské  vojny.  Druhá  kapitola  rieši  obdobie  pred 
a počas prvej svetovej vojny. V tretej kapitole sa zaoberám etapou od roku 1918 po rok 1991 
s orientovaním sa na druhú svetovú vojnu a vojnu v Perzskom zálive. Štvrtá časť je zameraná 
na  súčasnú  vojenskú  taktiku  a vojnu  v Afganistane.  V poslednej  kapitole  poukazujem  na 
možné predikcie vývoja taktiky v budúcnosti. 
 
Kľúčové slová: generácie vojen, povstalci, vojenská taktika, hybridná vojna, Blitzkrieg 
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Abstrakt:  V práci  sa  venujem  vývoju  stratégie  a taktiky  v Európe  do  konca  18.  storočia. 
Zameral som sa na Európsky kontinent, ktorý má podľa môjho názoru  fascinujúcu históriu. 
V Európe  prebehlo  veľa  konfliktov,  v ktorých  pôsobili    významní  vodcovia,  počnúc 
Starovekom,  kedy  sa  začala  vyvíjať  stratégia  a taktika.  Pokračovať  budem  významnými 
konfliktami  ‐  názornými ukážkami  vtedajšieho  vojenského  umenia,  na  svoju  dobu 
prevratného  ale  aj  inšpiratívneho    pre  dnešných  veliteľov. Dôvodom  ohraničenia  práce  – 
koniec 18. storočia ‐ je, že vývoj stratégie a taktiky po Francúzskej revolúcii bol tak rozsiahly, 
že by zasluhoval spracovanie formou samostatnej práce.  

Hlavným  cieľom mojej práce  je prezentovať príklady  z histórie, ktoré ovplyvnili vývoj 
stratégie a taktiky. Tím chcem prispieť k lepšiemu pochopeniu dnešného velenia a  riadenia 
armád.  Francúzsky  a ruský  generál  švajčiarskeho  pôvodu  Henri  Antoine  Jomini  povedal: 
,,Základom  doktrín  sú  vojenské  dejiny“.  Z  výroku  od  Jominiho  vidíme,  že  základom  pre 
štúdium vojenského  umenia je skúmanie histórie.  

Vývoj  technológii,  výzbroje,  organizácie  vo  vojenskej  sfére  je  viditeľný  ale  podstata 
vedenia vojen ostáva nezmenená. Postupy, ktoré používali Caesar, Alexander Veľký, Hanibal, 
Viliam Dobyvateľ, Napoleon sa do dnes vyučujú na vojenských školách. Ich prínosy v podobe 
manévrov sú používané aj v modernom boji.  

V práci sa venujem významným veliteľom v histórii. Približujem  ich stratégiu a taktiku, 
ktoré  využili  na  dosiahnutie  svojich  plánov.  Rozoberám  kroky,  ktorými  postupovali, 
a vysvetľujem klady aj zápory. Poukazujem na výzbroj, schopnosti a taktiky armád, ktoré sa 
v jednotlivých  konfliktoch  stretli.  Porovnávam  výhody  a nevýhody  jednotlivých  stratégií 
a taktík,  ktoré  boli  požívané  veliteľmi.  Táto  téma  je  značne  obsiahla,  preto  vyberám  tie 
najzaujímavejšie  a najvýznamnejšie  časti  z týchto  období  podľa môj  pohľadu  a názoru  na 
vojenskú históriu. 
 

Kľúčové  slová:  vojenstvo,  vojenské  umenie,  stratégia,  taktika,  významní  vojvodcovia, 
historický vývoj 
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Abstrakt:  Táto  práca  pojednáva  o spoločenskej  zodpovednosti,  ako  o pomerne  známom 
pojme,  ktorý  by mal  byť  súčasťou  správy  a riadenia  každej  organizácie,  a to  vo  všetkých 
základných  oblastiach.  Hlavným  cieľom  tejto  práce  je  komparatívnou  analýzou  porovnať 
úroveň  uplatňovania  spoločenskej  zodpovednosti  na  dvoch  štátnych  vysokých  školách, 
konkrétne  na  Akadémii  ozbrojených  síl  so  sídlom  v Liptovskom  Mikuláši  a Policajnej 
akadémii,  ktorá  sídli  v  Bratislave.  Vo  svojej  práci  som  sa  zamerala  na  aktivity  v oblasti 
spoločensky zodpovedného správania sa týchto štátnych vysokých škôl.  
 
Kľúčové slová: spoločenská zodpovednosť univerzít, trvalo udržateľný rozvoj, sociálna oblasť, 
ekonomická oblasť, environmentálna oblasť,  svetová konferencia UNESCO, politika kvality, 
Medzinárodná asociácia univerzít 
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VÝZNAMNÉ SLOVENSKÉ VOJENSKÉ OSOBNOSTI  
I. POLOVICE 20. STOROČIA 

 
 

Milan VINCÚR 
 
 

Konzultant: Ing. Štefan Ganoczy, PhD. 
 

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Katedra bezpečnosti a obrany, Demänová 393, 
 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

 
 
Abstrakt: V práci sa venujem významným slovenským vojenským osobnostiam I. poloviny 20. 
storočia,  ktoré  zásadným  spôsobom  ovplyvnili  nielen  proces  vzniku  ale  aj  priebehu  prvej 
Československej  republiky.  Jej  význam pre neskorší  vývoj  a cestu  k samostatnej  slovenskej 
štátnosti  si  v súčasnosti  uvedomujeme  tak málo,  že  deň  jej  vzniku  ani  neoslavujeme  ako 
štátny  sviatok.  Najvýznamnejšou  z trojice  osobností  uvedených  v predkladanej  práci,  je 
bezpochyby osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika, výnimočného vedca, politika, ale 
najmä človeka. Práve jeho kontakty na vtedajších politických predstaviteľov víťazných štátov 
v priebehu a po 1. svetovej vojne najviac z trojice prof. T. G. Masaryk, Dr. E. Beneš a gen. M. 
R. Štefánik prispeli ku vzniku prvej samostatnej Československej republiky. 

Druhou významnou osobnosťou politického a vojenského vývoja uvedeného obdobia 
je  osobnosť  generála  Rudolfa Viesta.  Po  vypuknutí  prvej  svetovej  vojny  roku  1914  to  bol 
práve jeho ročník 1890, ktorý bol do boja povolaný medzi prvými. Rudolf nastúpil k vojsku už 
1. augusta 1914 v  rámci mobilizácie. Už však nebol  radovým vojakom ale  zastával  funkciu 
veliteľa  čaty a od novembra 1914 veliteľa  roty. Toto bol na  tú dobu dosť neobvyklý  jav. V 
dôstojníckom zbore armády monarchie bolo len pol percentné zastúpenie Slovákov.  

Treťou  osobnosťou,  ktorej  venujem  pozornosť  v predkladanej  práci,  je  Ferdinand 
Čatloš. Prvá svetová vojna zasiahla do rodiny Čatlošovcov a Ferdinand, iba 19 ročný, nastúpil 
15.  septembra  1914  k  57.  pešiemu  pluku  do  Prešova.  Neskôr  absolvoval  školu  pre 
dôstojníkov v Lučenci. V máji 1915 bol odoslaný na front v hodnosti kadet ‐ ašpirant. No už v 
septembri 1915 padol do  ruského  zajatia v boji pri Tarnopole. Ako  zajatec  sa dostal až do 
Caricinu  (neskôr  Stalingrad,  dnes  Volgograd).  Tu  sa  dostal  do  kontaktu  s  českými  ale  aj 
zajatcami  iných  národností  z Rakúsko  ‐  Uhorska.  Panovala  medzi  nimi  rôzna  nálada, 
mnohokrát aj proti ruská, no Ferdinand Čatloš v sebe stále uchovával Slovanské myšlienky, 
ktoré nadväzovali na  Ľudovíta Štúra a  jeho  ideu pripojenie Slovákov k cárskemu Rusku. To 
bol  aj  dôvod  prečo  váhal  so  vstupom  do  československých  légii.  No  po  demokratickej 
revolúcii vo februári 1917 sa už naplno zapojil do diania v československých légiách.   
 
Kľúčové slová:  I. pol. 20. storočia, významné vojenské osobnosti, gen. M. R. Štefánik, gen. 
Rudolf Viest, gen. Ferdinand Čatloš 
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Sponzor  
 

 
Na úspešnom priebehu 

 „Študentskej vedeckej konferencie 2016“ 
sa podieľal sponzor: 

 
 

SES, a.s., pobočka v Liptovskom Mikuláši 
Slovenská  elektrotechnická  spoločnosť  je  dobrovoľná,  nezávislá, 
nepolitická,  spoločenská  organizácia,  ktorá  podchycuje  a rozvíja 

individuálne  a skupinové  odborné  záujmy  vo  všetkých  oblastiach  elektrotechniky  formou 
osvetovej a poradenskej činnosti a získavaním a výmennou informácií vo svojej odbornosti. 
 
 

 
 

Sponzorovi ešte raz touto cestou vyjadrujeme poďakovanie! 
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