PROFESIJNÝ ŢIVOTOPIS
Meno a priezvisko, rodné
priezvisko, akademický
titul, vedeckopedagogický titul
Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie
a ďalší akademický rast

Ďalšie vzdelávanie

Priebeh zamestnaní

Ivan Koblen, Ing., CSc.
rodné priezvisko: Koblen

1958, Levice
Ing. - inţinier
Vysoká vojenská letecká škola SNP Košice (od 1.9.1979 do
15.7.1983)
CSc.- kandidát technických vied
(vedný odbor Stavba dopravných strojov a zariadení)
Vojenská akadémia Antonína Zápotockého Brno (od 1.10.1985 do
30.9.1988)
Školiteľ: plk. prof. Ing. Jozef RŮŢEK, DrSc.
Názov kandidátskej dizertačnej práce: Príspevok k určeniu
diagnostických veličín obvodu mechanicko-hydraulickej riadiacej
sústavy leteckého lopatkového motora
 Kurz anglického jazyka (január-jún 1996), Ministerstvo národnej
obrany Kanada/ CFB Borden
 Medzinárodný kurz manaţmentu obranných zdrojov (február
1998), Ministerstvo národnej obrany Kanada, Ottawa,
 Kurz zameraný na operácie NATO na podporu mieru (október
1998), Škola NATO v Oberammergau, Nemecko,
 Kurz strategických štúdií vo vyzbrojovaní (SERA) na MO
Francúzskej
republiky/DGA-Generálnej
delegatúre
pre
vyzbrojovanie (január-jún 2008)
 Školenie auditorov pre vykonávanie interných auditov systému
manaţérstva kvality a manaţérstva environmentu (marec 2011),
Regionálne a informačné centrum M. R. Štefánika Povaţská
Bystrica
 Kurz Interný audítor podľa súboru noriem ISO 9001 (september
2012), ACERT,s.r.o., Trenčianske Teplice (akreditovaný
certifikačný orgán pre certifikáciu systémov manaţérstva)
Od – do: 01.01.2019 – doposiaľ
Názov a adresa zamestnávateľa: Dopravný úrad, Bratislava
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Štátny radca
Hlavné činnosti a zodpovednosť: vykonávanie auditov a štátneho
odborného dozoru vo výrobných organizáciách leteckého priemyslu,
vykonávanie činností v oblasti overovania letovej spôsobilosti
a dohľadu nad stavbou jednotlivo zhotovovaných lietadiel, podiel na
tvorbe leteckej legislatívy a vnútorných predpisov Dopravného úradu
Od – do: 11.02.- 30.06.2019 ( na dohodu o vykonaní práce)
Názov a adresa zamestnávateľa: Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnych technológií
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Odborný asistent
Od – do: 30.11.2018 - 30.01.2019 ( na dohodu o vykonaní práce)
Názov a adresa zamestnávateľa: Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnych technológií

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Odborný asistent
Od – do: 16.9.2014 - 31.8.2018
Názov a adresa zamestnávateľa: Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
Ústav integrovanej bezpečnosti (do 7.3.2016 Ústav bezpečnosti,
environmentu a kvality)
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Odborný asistent
Od – do: 1.2.2011- 18.9.2014
Názov a adresa zamestnávateľa: ALES a.s. , Trenčín (pracovisko
Bratislava)
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Predstaviteľ vedenia pre
kvalitu
Hlavné činnosti a zodpovednosť: udrţiavanie a rozvoj
systému
manaţérstva kvality (SMK) podľa poţiadaviek normy STN EN ISO
9001:2009, SOŠ AQAP 2110, zabezpečovanie splnenia poţiadaviek
pre typovú certifikáciu produktov a systémov spoločnosti podľa
poţiadaviek leteckej legislatívy a Leteckého úradu (Dopravného úradu)
SR, zabezpečovanie poţiadaviek a podmienok pre vykonávanie
stanovených činností podľa poţiadaviek Úradu vojenského letectva
MO SR; riadenie procesov a činností v rámci systému manaţérstva
kvality (SMK), udrţiavanie a zlepšovanie dokumentácie v rámci
systému SMK a i .
Od – do: 1.3.2010 – 28.2.2012 (stály pracovný pomer), od 1.3.2012
do 30.6.2012 ( na dohodu o vykonaní práce)
Názov a adresa zamestnávateľa: Technická univerzita v Košiciach,
Letecká fakulta
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Odborný asistent Katedry
manaţmentu leteckej prevádzky
Od – do: 1.5.2009 - 1.4.2014
Názov a adresa zamestnávateľa: ALES a.s. , Trenčín, pracovisko
Bratislava
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Koordinátor pre spoluprácu
so zahraničnými inštitúciami (od 1.2.2011 do 1.4.2014 zdruţená
funkcia s funkciou predstaviteľ vedenia pre kvalitu)
Hlavné činnosti a zodpovednosť: rozvoj spolupráce a kontaktov so
zahraničnými organizáciami
v oblastiach pôsobnosti spoločnosti
ALES, spolupráca s orgánmi NATO a EÚ/EDA v oblasti výskumu
a rozvoja technológií, predkladanie návrhov projektov a zapojenie sa
do medzinárodných projektov výskumu a rozvoja technológií
Od – do: 1.7.2003 - 9.3.2009
Názov a adresa zamestnávateľa:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Ministerstvo

obrany

SR,

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie v tomto období:
1.2.2007 – 9.3.2009: riaditeľ odboru vyzbrojovania – zástupca
národného riaditeľa pre vyzbrojovanie sekcie obranného plánovania
a manaţmentu zdrojov MO SR
1.1.2006 - 31.1.2007: hlavný štátny radca - vedúci oddelenia
koordinácie spolupráce s CNAD a EDA a obranného výskumu

odboru vyzbrojovania sekcie obranného plánovania a manaţmentu
zdrojov MO SR (od 18.8. do 9.11.2006 poverený zastupovaním
riaditeľa
odboru vyzbrojovania sekcie obranného plánovania
a manaţmentu zdrojov)
1.5.2005 - 31.12.2005: hlavný štátny radca - vedúci oddelenia
koordinácie spolupráce s EDA a CNAD odboru
politiky
vyzbrojovania sekcie vyzbrojovania MO SR (oddelenie a sekcia
vyzbrojovania v rámci organizačných zmien boli ku dňu 31.12.2005
zrušené)
15.4.2004 - 15.4.2005: vedúci oddelenia plánovania vyzbrojovaniazástupca riaditeľa odboru politiky vyzbrojovania sekcie vyzbrojovania
MO SR ( k 15.4.2005 ukončený sluţobný pomer profesionálneho
vojaka v hodnosti plukovník z dôvodu scivilnenia uvedenej funkcie )
1.7.2003 - 15.4.2004: vedúci oddelenia politiky vyzbrojovania –
zástupca riaditeľa odboru výskumu, vývoja a modernizácie sekcie
modernizácie a infraštruktúry MO SR
Hlavné činnosti a zodpovednosť:
Zodpovednosť
za
prípravu,
plánovanie, programovanie
a rozpočtovanie v oblasti vyzbrojovania (ako riaditeľ odboru
vyzbrojovania súčasne rozpočtový disponent 3. stupňa za podprogram
09505 Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu); koordinácia a riadenie
projektov vyzbrojovania; koordinácia spracovania a podiel na
spracovaní koncepčných materiálov, materiálov na rokovanie vlády
SR, Kolégia ministra obrany, interných normatívnych aktov v oblasti
vyzbrojovania, obranného výskumu a rozvoja technológií; koordinácia
úloh a aktivít vyplývajúcich
z poţiadaviek členstva
v Severoatlantickej aliancii v oblasti vyzbrojovania, obranného
výskumu a štandardizácie vo výzbrojno-technickej oblasti, koordinácia
spolupráce s pracovnými skupinami NATO v oblasti vyzbrojovania Konferencie národných riaditeľov pre vyzbrojovanie (CNAD);
koordinácia spolupráce so SD SR pri NATO a medzinárodnej
bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce v oblastiach vyzbrojovania,
obranného výskumu a rozvoja technológií pre obranné účely;
koordinácia spolupráce s Európskou obrannou agentúrou (EDA)
v oblastiach vyzbrojovania, obranného výskumu
a technológií,
obrannej technologickej a priemyslovej základne (DTIB); koordinácia
úloh a riadenie projektov v oblasti obranného výskumu, výzbrojnotechnickej štandardizácie; spolupráca s orgánmi EÚ a EDA a Stálym
zastúpením SR pri EÚ v oblasti vyzbrojovania, obranného výskumu
a DTIB; spolupráca s obranným priemyslom SR, univerzitnou sférou
a SAV v oblastiach pôsobnosti

Koordinácia a rozhodujúci podiel na spracovaní „ Zásad vlády
SR o realizácii ofsetových operácií“, schválených uznesením
vlády SR č.1023/2007,

Nominovaný predstaviteľ – slovenský delegát pre spoluprácu
s Konferenciou národných riaditeľov pre vyzbrojovanie (AC/259
CNAD), so Skupinou NATO pre vyzbrojovanie vzdušných síl AC/224 NAFAG a so Skupinou NATO pre manažment životného
cyklu systémov - AC/327 LCMG a jej podskupinou A (kde patrí
aj pracovná skupina WG/2 pre kvalitu)

Zastupovanie SR na rokovaniach Riadiaceho výboru EDA vo

formáte národných riaditeľov pre vyzbrojovanie a na aktivitách
tejto európskej inštitúcie
Od – do: 1.12.1998 - 30.6.2003
Názov a adresa zamestnávateľa: Misia Slovenskej republiky pri
NATO, Brusel (MO SR)
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Obranný poradca predstaviteľ národného riaditeľa pre vyzbrojovanie
Hlavné činnosti a zodpovednosť:
Zodpovednosť za
koordináciu spolupráce s NATO v oblasti
vyzbrojovania, obranného výskumu a obrannej štandardizácie.
Koordinácia spolupráce s pracovnými skupinami CNAD (Konferencia
národných
riaditeľov
pre
vyzbrojovanie),
RTO/RTA
(Organizácia/Agentúra NATO pre výskum a technológie), NCS
(Výbor NATO pre štandardizáciu), NCSREPs (predstaviteľ vo výbore
NCS), NSA (Agentúra NATO pre štandardizáciu), NAMSA (Agentúra
NATO pre údrţbu a zásobovanie). V rokoch 1999-2000 súčasne
vykonávanie funkcie ADREP (predstaviteľa pre PVO) - spolupráca
s Výborom NATO pre PVO (NADC) a NATMC (Výborom NATO
pre RLP). Zabezpečovanie úloh a poţiadaviek súvisiacich
s prístupovým procesom SR do NATO, s dôrazom na oblasť
vyzbrojovania, obranného výskumu, rozvoja technológií a obrannej
štandardizácie. Spolupráca s Misiou SR pri EÚ v oblasti obranného
a bezpečnostného výskumu a CEN (Európskym výborom pre
normalizáciu) v oblasti štandardizácie pre obranné obstarávanie.
Od – do: 1.2.1995 – 30.11.1998
Názov a adresa zamestnávateľa: Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: riaditeľ oddelenia rozvoja
letectva odboru výskumu a vývoja
Hlavné činnosti a zodpovednosť:
Zodpovednosť za koordináciu a spracovanie koncepčných materiálov,
plánovacích a programovacích dokumentov v oblasti vyzbrojovania
a technického rozvoja letectva a PVO; koordinácia
rezortnej
a medzirezortnej spolupráce týkajúcej sa vyzbrojovania a technického
rozvoja, s dôrazom na oblasť LaPVO; manaţovanie programov
a projektov vyzbrojovania vojenského letectva a medzinárodnej
spolupráce v tejto oblasti, riešenie najzloţitejších koncepčných
a rozvojových
záleţitostí v oblasti vyzbrojovania a obranného
výskumu s dôrazom na oblasť letectva a PVO
Od – do: 28.12.1992 – 31.1.1995
Názov a adresa zamestnávateľa: Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: vedúci starší dôstojník špecialista (pre oblasť vyzbrojovania a technického rozvoja letectva a
PVO) odboru výzbroje a techniky
Hlavné činnosti a zodpovednosť:
Zodpovednosť za spracovanie koncepčných materiálov a plánov
v oblasti vyzbrojovania a technického rozvoja, s dôrazom na oblasť
letectva a PVO; predseda komisie ministra obrany SR pre zriadenie
VLTSÚ Košice (1994), zabezpečovanie úloh v oblasti medzinárodnej
spolupráce vo vyzbrojovaní a technickom rozvoji.

Od – do: 1.10.1988 – 27.12.1992
Názov a adresa zamestnávateľa: Výskumný ústav 030 čs. vojenského
letectva
Praha-Kbely/Ministerstvo
obrany
ČSSR/ČSFR,
Mladoboleslavská 195, Praha-Kbely
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: náčelník skupiny
lietadlových motorov oddelenia lietadiel a motorov
Hlavné činnosti a zodpovednosť:
Spracovanie a podiel na spracovaní koncepčných materiálov rozvoja
česko-slovenského vojenského letectva; dohľad nad vývojom
dvojprúdového motora DV-2 v Povaţských strojárňach, a.s., Povaţská
Bystrica, s dôrazom na stendové skúšky (v Povaţských strojárňach Letecké motory a.s.), letové skúšky motora (v Aero Vodochody),
certifikáciu a zabezpečenie kvality výroby motora DV-2 (podpredseda
komisie pre spojené podnikové a kontrolné skúšky tohto motora, t.j.
štátne skúšky motora); vyšetrovanie leteckých nehôd – špecialista pre
expertízy leteckých lopatkových motorov – LLM (riešených 15
expertíz
LLM po leteckých nehodách vojenských bojových
a dopravných lietadiel); podiel na vývoji bezpilotných prostriedkov;
riešenie viacerých odborných úloh/projektov spojených s LLM
(ochrana horúcich častí LLM a i.); úzka spolupráca s leteckým
a obranným priemyslom, vedecko-výskumnou a akademickou sférou
Od – do: 1.10.1985 – 30.9.1988
Názov a adresa zamestnávateľa: Vojenská akadémia Antonína
Zápotockého, Brno, Kounicova 156/65, 662 10 Brno, Česká republika
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: interný vedecký ašpirant
katedry lietadiel a motorov
Hlavné činnosti a zodpovednosť:
- Plnenie povinností interného vedeckého ašpiranta a štúdium vo
vednom odbore stavba dopravných strojov a zariadení, vedný úsek
letecké motory,
výuka v predmetoch Konštrukcia leteckých
lopatkových motorov (LLM) a Systémy automatického riadenia LLM
Od – do: 16.7.1983 – 30.9.1985
Názov a adresa zamestnávateľa: Vojenská stredná odborná škola
letecká, Prešov/Správa letectva, Ministerstvo národnej obrany bývalej
ČSSR
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: starší učiteľ Vojenskej
strednej odbornej školy leteckej Prešov – učebnej skupiny
technickej/predmetovej skupiny leteckých motorov
Hlavné činnosti a zodpovednosť:
Zodpovednosť za metodickú prípravu, obsahovú náplň a vyučovanie
predovšetkým odborných predmetov v oblasti leteckých lopatkových
motorov (teória LLM, konštrukcia LLM, regulácia LLM a i.)
Od – do: 1.9.1979 – 15.7.1983
Názov a adresa zamestnávateľa: Vysoká vojenská letecká škola SNP
Košice, Rampová 7, 041 21 Košice
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: poslucháč kvalifikačného
vysokoškolského štúdia, odborné zameranie inţiniersko-letecké
strojné
Hlavné
činnosti
a zodpovednosť:
plnenie
povinností

poslucháča/študenta vysokej vojenskej školy
Od – do: 16.7.1978 – 31.8.1979
Názov a adresa zamestnávateľa: Vojenská stredná odborná škola
letecká, Prešov/Správa letectva, Ministerstvo národnej obrany bývalej
ČSSR
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: veliteľ čaty školských
jednotiek Vojenskej strednej odbornej školy leteckej Prešov
Hlavné činnosti a zodpovednosť: zodpovednosť za prípravu na výuku
a dodrţiavanie pravidiel/denného poriadku ţiakov/študentov
na
vojenskej strednej odbornej škole leteckej
Ďalšie vykonávané
činnosti počas
zamestnania na MO SR

 Podiel na spracovaní a koordinácia spracovania viacerých materiálov
na rokovanie vlády SR, Bezpečnostnej rady SR (Rady obrany štátu),
materiálov na rokovanie Kolégia ministra obrany SR v oblastiach
vyzbrojovania, modernizácie leteckej techniky, obranného výskumu,
rezortnej vedecko-technickej politiky, vojenskej technickej
a skúšobnej základne, obrannej štandardizácie a spolupráce s NATO
a EÚ/EDA,
 Delegát Ministerstva obrany SR na rokovaniach najvyššieho orgánu
NATO v oblasti vyzbrojovania - Konferencia národných riaditeľov
pre vyzbrojovanie CNAD a v pracovných skupinách NATO/CNAD:
Skupina AC/224 NAFAG pre vyzbrojovanie letectva, Skupina
AC/327 LCMG pre manaţment ţivotného cyklu) a v paneloch
Organizácie NATO pre výskum a technológie (RTO),
 Delegát Ministerstva obrany SR na rokovaniach Riadiaceho výboru
vo formáte národných riaditeľov pre vyzbrojovanie v rámci
Európskej obrannej agentúry (EDA) a na rokovaniach ďalších fór
tejto európskej agentúry,
 Predseda Komisie ministra obrany SR pre zriadenie Vojenského
leteckého technického a skúšobného ústavu v Košiciach (1994),
 Projektový manaţér výstavy NATO CCIE (Combat Clothing and
Individual Equipment) 2003 v Nitre,
 Člen pracovnej skupiny pre ofsety Ministerstva obrany SR (2007) –
príloha A a člen Integrovaného projektového tímu pre ofsety
Ministerstva obrany SR (2008 ) – príloha B,
 Člen Medzirezortnej pracovnej skupiny pre ofsety za Ministerstvo
obrany SR (2008-2009),
 Člen Stálej expertnej skupiny Ministerstva hospodárstva SR pre
posudzovanie ţiadostí o udelenie licencií na zahraničnoobchodnú
činnosť s vojenským materiálom za Ministerstvo obrany SR- príloha
C
 Koordinátor prípravy a účasti MO SR na výstavách IDEE 2004
Trenčín, IDET 2005 Brno, IDEB 2006 Bratislava, IDET 2007 Brno,
IDEB 2008 Bratislava,
 Hlavný koordinátor prípravy a účasti MO SR na výstave „ Future
Soldier 2008“ v Prahe,
 Predseda Komisie MO SR pre vojensko-technický rozvoj (1.2.20079.3.2009),
 Prvý podpredseda Medzirezortnej komisie pre koordináciu
spolupráce s Európskou obrannou agentúrou (EDA),
 Predseda dozornej rady Slovenský letecký inštitút, a.s., Košice
(31.10.2007 – 6.3.2009),
 Člen dozornej rady Letecké opravovne Trenčín, a.s. (12.1.2007 –

2.10.2008)
Priebeh pedagogickej
činnosti

Od – do: 1.3.2010 – 28.2.2012 (stály pracovný pomer), od 1.3.2012
do 30.6.2012 ( na dohodu o vykonaní práce)
Pracovisko: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta,
Katedra manaţmentu leteckej prevádzky -Odborný asistent
Predmety: Medzinárodné letecké právo, Letiská (vrátane v anglickom
jazyku v rámci ERASMUS) a Systémy manaţérstva kvality
Ďalšie činnosti: vedenie diplomových a bakalárskych prác (16
diplomových prác a 12 bakalárskych prác), publikačná činnosť
Od – do: 16.9.2014 - 31.8.2018
Pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav
integrovanej bezpečnosti (do 7.3.2016 Ústav bezpečnosti,
environmentu a kvality) – odborný asistent
Predmety: Základy manaţérstva kvality, Audity kvality, bezpečnosti
a environmentu, Prípadové štúdie v kvalite, Technická normalizácia
a skúšobníctvo, Tovaroznalectvo, Technologické a prírodné havárie,
Metódy riadenia rizík
Ďalšie činnosti: vedenie diplomových a bakalárskych prác, (12
diplomových prác a 6 bakalárskych prác), plnenie úloh podľa pokynov
riaditeľa Ústavu integrovanej bezpečnosti
Od – do: 30.11.2018 - 30.01.2019 ( na dohodu o vykonaní práce)
Pracovisko: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne, Fakulta špeciálnych technológií, Katedra strojárstva
Predmety: Teória montáţe a demontáţe
Od – do: 11.02.2019 - 30.06.2019 ( na dohodu o vykonaní práce)
Pracovisko: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne, Fakulta špeciálnych technológií, Katedra strojárstva
Predmety: Diagnostika strojov a zariadení
 Lektor spoločnosti CeMS, s.r.o., Prievidza: lektorská činnosť
v kurzoch zameraných na školenie interných audítorov systému
manaţérstva kvality podľa poţiadaviek normy ISO 9001
a v kurzoch týkajúcich sa normy EN 9100 – poţiadavky na systém
manaţérstva kvality v leteckom priemysle a štandardu IATF 16949
– poţiadavky na systém manaţérstva kvality v automobilovom
priemysle

Odborné zameranie

Publikačná činnosť
a kategórie evidencie
podľa vyhlášky
č.456/2012 Z.z.

Letecká doprava, letecká legislatíva, manaţment ţivotného cyklu
leteckej techniky, manaţérstvo kvality, skúšobníctvo, rozvoj leteckej
techniky, obrana a bezpečnosť, vyzbrojovanie, obranný výskum,
technická normalizácia a štandardizácia
Počet záznamov spolu:89
Z toho:
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
(1)
BCI - Skriptá a učebné texty (2)
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (2)
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science alebo SCOPUS (3)

Ohlasy na vedeckú prácu

Ďalšie aktivity v oblasti
letectva
Kontaktná adresa:

ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (8)
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (25)
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách (1)
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách (1)
AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých
konferenciách (4)
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách (5)
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
(15)
BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (7)
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách (2)
AFK - Postery zo zahraničných konferencií (4)
BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných) (2)
BGG - štandardy, normy (1)
GAI - Výskumné štúdie a priebeţné správy (2)
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemoţno zaradiť do ţiadnej
z predchádzajúcich kategórií (1)
Spolu 189 ohlasov:
 Citácie v domácom časopise (96)
 Citácie v zahraničnom časopise (93), z toho 38 ohlasov
registrovaných
v časopisoch a zborníkoch indexovaných v databáze Web of Science
alebo SCOPUS
Ohlasy podľa druhov:
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných
indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS (37)
[2] Citácie v domácich publikáciách registrovaných v citačných
indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS (1)
[3]Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných
indexoch (65)
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch (86)
 Člen Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M.R. Štefánika (SLZ)
Od 22.4. 2017 doposiaľ je viceprezidentom SLZ pre
zahraničnú spoluprácu
Korešpondenčná adresa: Dlhá 6, 900 28 Zálesie
E-mail: ivan.koblen@gmail.com
................................
Podpis

Príloha A: Menovací dekrét štátneho tajomníka MO SR za člena pracovnej skupiny pre ofsety
Ministerstva obrany SR ... 1 list
Príloha B: Menovací dekrét štátneho tajomníka MO SR za člena Integrovaného projektového tímu pre
ofsety Ministerstva obrany SR... 1 list
Príloha C: Menovací dekrét ministra hospodárstva SR za člena Stálej expertnej skupiny Ministerstva
hospodárstva SR pre posudzovanie ţiadostí o udelenie licencií na zahraničnoobchodnú činnosť
s vojenským materiálom... 1 list

