1. mezinárodní vědecká soutěž studentů vysokých vojenských škol střední Evropy
s mezinárodní účastí
Datum: 1. - 3. června 2010
Ve dnech 1. - 3. června 2010 se na Univerzitě obrany uskuteční 1. mezinárodní vědecká
soutěž studentů vysokých vojenských škol s účastí soutěžících z Polska, Maďarska,
Rumunska, Srbska, Slovenské a České republiky. První ročník mezinárodní soutěže tvůrčí
činnosti studentů vojenských škol je jedním z konkrétních výsledků již tříleté spolupráce
Univerzity obrany s vysokými vojenskými školami střední a jihovýchodní Evropy rámci
konference CEFME (Central European Forum on Military Education). Do letošního roku
každá země pořádala své soutěže s mezinárodní účastí. Od letošního roku bude mezinárodní
soutěž probíhat na rotačním principu vždy jen v jedné zemi, čímž dojde nejen k výrazným
úsporám finančních nákladů, ale současně se zvýší kvalita soutěže porovnáním prací zástupců
všech zemí v rámci jedné soutěže.
Do letošního prvního ročníku soutěže je přihlášeno 41 soutěžních prací ze 7 vojenských
vysokých škol, které budou soutěžit ve třech odborných sekcí – Ekonomika a management,
Vojenské technologie a Vojenské zdravotnictví.
Soutěž bude probíhat v objektech Univerzity obrany Kounicova 44 a 65, Brno.
Kontaktní osoba: Stanislav Gold, Univerzita obrany, tel. 973 442 492, e-mail:
stanislav.gold@unob.cz.

Konference LETECTVO 2010
Datum: 2.- 3. června 2010
Ve dnech 2. – 3. června 2010 se na Univerzitě obrany uskuteční konference LETECTVO
2010 na téma „Využití simulačních technologií při přípravě personálu vzdušných sil AČR“,
kterou pořádá Katedra letectva Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany.
Cílem konference je analýza současného využívání simulačních technologií u vzdušných sil
AČR v oblastech operačního prostředí, výcviku a vzdělávání. Zároveň se konference bude
zabývat budoucími možnostmi rozšíření využití těchto technologií. Záštitu nad konferencí
převzali zástupce velitele SpS – velitel VzS brigádní generál Ing. Jiří Verner a ředitel SRDSOS MO brigádní generál Ing. Bohuslav Dvořák.
Konference bude probíhat jako dvoudenní jednání s účastí osob z resortu MO, AČR, civilních
součástí podílejících se na profesionální přípravě odborností letectva a zástupců firem, které
dodávají letecké výcvikové systémy pro AČR. Z konference bude vydán sborník
v elektronické podobě na CD-ROM.
Konference se koná od 10,00 hodin v aule č. 50, Kounicova 44, Brno.
Kontaktní osoba: podplukovník Jiří Kacer, Katedra letectva Fakulty vojenských technologií
Univerzity obrany, tel. 973 44 3757, e-mail: jiri.kacer@unob.cz.

