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Ing. Ivan KOBLEN, CSc. pôsobil od  1.3.2010  do  29.2.2012 (stály pracovný pomer – 

príloha A) a od 1.3.2012 do 30.6.2012 ( na dohodu o vykonaní práce – príloha B) ako odborný 

asistent na Katedre manažmentu leteckej prevádzky (KMLP)  Leteckej fakulty Technickej 

univerzity v Košiciach, kde viedol prednášky z predmetov: Medzinárodné letecké právo, Letiská 

(vrátane výuky v anglickom jazyku pre študentov ERASMUS) a Manažment kvality. Počas tohto 

obdobia viedol  10 bakalárskych prác, 16 diplomových prác (príloha C) a bol konzultantom 

viacerých ďalších bakalárskych a diplomových práca. Počas pôsobenia na KMLP bol oponentom 

viacerých záverečných prác a spracoval viacero vedeckých a odborných článkov v zahraničných 

a domácich časopisoch (viď prehľad publikačnej činnosti). 

Od 16.09.2014 do 31.08.2018 (príloha D) bol odborným asistentom na Ústave 

bezpečnosti, environmentu a kvality (ÚBEK - názov do 7.3.2016) a následne Ústave integrovanej 

bezpečnosti (ÚIBE) Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) so sídlom v Trnave, Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. Na ústave ÚBEK a ÚIBE MTF  viedol prednášky a cvičenia z 

predmetov Základy manažérstva kvality, Audity kvality, bezpečnosti a environmentu, Prípadové 

štúdie v kvalite, Technická normalizácia a skúšobníctvo, Tovaroznalectvo, Technologické 

a prírodné havárie a Metódy riadenia rizík. Počas práce na MTF viedol 6 bakalárskych prác a 12 

diplomových prác (príloha E), oponoval viaceré záverečné a bol spoluautorom jedných 

skrípt,  dvoch vedeckých monografií (Poznámka: tretia vedecká monografia bola vydaná v roku 

2011 na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši) a autorom 

a spoluautorom  viacerých vedeckých a odborných článkov (viď prehľad publikačnej činnosti).  

     V zimnom semestri akademického roku 2018/2019 – od 30.11.2018 do 30.01.2019 (dohoda 

o vykonaní práce – príloha  F) - prednášal predmet Teória montáže a demontáže na katedre 

strojárstva Fakulty špeciálnych technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne a v letnom semestri akademického roku 2018/2019 – od 11.02.2019 do 30.06.2019 

(dohoda o vykonaní práce – príloha G) - na tej istej katedre prednášal predmet Diagnostika strojov 

a zariadení. 

 



   V akademickom roku 2016/2017 mal vybrané prednášky z predmetu Teória riešenia konfliktov 

na Katedre bezpečnosti a obrany Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom 

Mikuláši a v akademickom roku 2017/2018 vybrané prednášky v rámci predmetu Diagnostika 

strojov a zariadení na Katedre strojárstva  na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R .Štefánika 

(ďalej len AOS). 

 

   V roku 2007 viedol záverečnú prácu účastníka Kurzu národnej bezpečnosti (najvyššia  forma 

vzdelávania v rámci  OS SR a pre zamestnancov štátnej správy v oblasti bezpečnosti a krízového 

manažmentu) na AOS. 

 

   Recenzoval tri knižné publikácie v oblasti terminológie v letectve a vojenstve (Česko-slovenský 

vojenský slovník, kolektív autorov MO SR, 1995, ISBN 80-967113-8-5; Slovenský letecký 

slovník terminologický a výkladový, Nedelka, M. a kol.,1998, ISBN 80-968073-0-7; Letecká 

terminológia a frazeológia, Rozenberg, R. a Szabo, S., 2012, ISBN 978-80-553-0843-2) a viaceré 

vedecké a odborné články.  

 

     Ing. Ivan KOBLEN, CSc. bol v rokoch 1997-1998 členom spoločnej odborovej komisie 

doktorandského štúdia pre vedný odbor 91-07-9 Výzbroj a technika letectva na  bývalej  

Vojenskej leteckej akadémii  gen. M.R. Štefánika v Košiciach (príloha H) a predsedom Komisie 

MO SR pre vojensko-technický rozvoj (2007-2009). Je dlhoročným členom komisie pre štátne 

skúšky v študijnom odbore inžinierskeho štúdia „doprava“ v študijnom programe „riadenie 

leteckej dopravy“ na Leteckej fakulte TUKE a bol členom komisie pre dizertačnú skúšku 

doktorandov v odbore „doprava“.  

 

     Bol  členom  redakčnej rady vedeckého časopisu Science & Military vydávaného AOS 

(príloha I) a členom redakčnej rady vedeckého časopisu MAD - Magazine of Aviation 

Development vydávaného Ústavom leteckej dopravy Fakulty dopravnej  ČVUT v Prahe. 

 

   Ing. Ivan KOBLEN, CSc. absolvoval v roku 2011 školenie auditorov pre vykonávanie 

interných auditov systému manažérstva kvality a manažérstva environmentu a v roku 2008 Kurz 

strategických štúdií vo vyzbrojovaní (SERA) na Ministerstve obrany Francúzskej republiky/ DGA 

(Generálnej delegatúre pre vyzbrojovanie). Je lektorom  spoločnosti CeMS (Certifikácia 



manažérskych systémov) Prievidza pre vzdelávanie v oblasti  požiadaviek na kvalitu podľa 

požiadaviek normy ISO 9001, požiadaviek na kvalitu v leteckom priemysle podľa požiadaviek 

normy EN 9100 a požiadaviek na kvalitu v automobilovom priemysle podľa štandardu IATF 

16949 a v oblasti metódy FMEA a metrológie.  

 

  Menovaný je autorom a spoluautorom  3 vedeckých monografií, 1 vysokoškolskej učebnice, 

2 skrípt  a 83  vedeckých a odborných článkov publikovaných vo vedeckých a odborných 

časopisoch a príspevkov prednesených na konferenciách v oblasti rozvoja leteckej techniky, 

obrany a bezpečnosti, vyzbrojovania, obranného výskumu, manažérstva kvality a štandardizácie 

so 189 ohlasmi (citáciami),  z toho 38 citácií  registrovaných v citačných indexoch  Web od 

Science a v databáze SCOPUS. 

 

V Bratislave, 02.09. 2020 

                                     ........................................................................................................ 

                          Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav  SZABO, PhD., MBA, LL.M 

                         dekan LF TUKE 

  

 

 

 

 

 

Príloha A: Pracovná zmluva na miesto odborného asistenta na LF TUKE (od 01.03.2010 do 

28.02.2011) a Dohoda o zmene pracovných podmienok (predĺžení pracovného pomeru od 

01.03.2011 do 29.02.2012) na LF TUKE... 2 listy 

Príloha B: Dohoda o vykonaní práce na LF TUKE (od 01.03.2012 do 30.06.2012)... 1 list 

Príloha C: Potvrdenie o vedení bakalárskych a diplomových prác na LF TUKE ... 1 list 

Príloha D: Potvrdenie o zamestnaní na MTF STU (od 16.09.2014 do 31.08.2018)...1 list 

Príloha E: Potvrdenie o vedení bakalárskych a diplomových prác na MTF STU ...1 list 

Príloha F: Dohoda o vykonaní práce na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulte 

špeciálnej techniky (od 30.11.2018 do 30.01.2019)... 1 list 

Príloha G: Dohoda o vykonaní práce na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulte 

špeciálnej techniky (od 11.02.2019 do 30.06.2019)... 1 list 

Príloha H:  Dekrét o menovaní za člena spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia pre 

vedný odbor 91-07-9 Výzbroj a technika letectva na Vojenskej leteckej akadémii  gen. M.R. 

Štefánika v Košiciach... 1 list 

Príloha I: Dekrét o menovaní za člena redakčnej rady vedeckého časopisu Science & Military 

vydávaného Akadémiou ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika.... 1 list 

 



 

 

 


