Mezinárodní kurz na téma nákupy a uzavírání smluv v resortu obrany
Termín: 20.9.2010 – 23.9.2010
Na dny 20. až 23. září 2010 připravila Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany
v Brně v součinnosti s Námořní postgraduální školou USA kurz zaměřený do oblasti akviziční
činnosti a uzavírání smluvních vztahů v sektoru obrany pro zástupce států zapojených
v programech Partnerství pro mír a Středomořského dialogu.
Obsahově je kurz zaměřen na problematiku akviziční politiky resortu obrany a jednotlivých
fází procesu zadávání zakázek. Účastníci kurzu budou konkrétně řešit správné postupy při
nákupech, plánování nákupů a průzkum trhu, konkurenci a zdroje pro nákupy, hlavní činnosti
po zadání zakázky, kontroly a audity nákupů. Výuka bude probíhat formou přednášek,
volných diskuzí a společných cvičení.
Do kurzu se přihlásilo 28 pracovníků resortu obrany z Arménie, Gruzie, Makedonie,
Moldávie, Srbska a Ukrajiny. Nebudou chybět ani účastníci z Polska a České republiky. Tým
lektorů budou tvořit odborníci z americké Námořní postgraduální školy v Monterey a
akademičtí pracovníci Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně.
Kontaktní osoba: major Pavel Foltin, katedra logistiky Fakulty ekonomiky a managementu
Univerzity obrany, tel.: 973 443 809, e-mail: pavel.foltin@unob.cz
Konference Management používání a údržby vojenských vozidel a materiálu
Termín: 21.9.2010 – 22.9.2010
Ve dnech 21. a 22. září 2010 pořádá katedra logistiky Fakulty ekonomiky a managementu
Univerzity obrany Brno konferenci na téma Management používání a údržby vojenských
vozidel a materiálu. Odborná konference proběhne v rámci metodického dne ředitele sekce
logistiky Ministerstva obrany v posádce Čáslav.
Cílem jednání konference je prezentovat současný stav logistické podpory v oblasti
plánování, používání a vyhodnocování údržby pozemní vojenské techniky v míru a v misích
včetně nových trendů v této oblasti. Více jak 100 vojenských a civilních odborníků se bude
zabývat například zkušenostmi z používání mobilních dílen, nasazením techniky při
povodních v letošním roce, provozem a údržbou nově zaváděné techniky, jako jsou vozidla
Pandur, Dingo, Iveco, Landrover Kajman, Božena nebo Tatra 810. Hovořit se bude také o
současné funkci informačního systému logistiky v oblasti provozu a údržby techniky,
zásobování náhradními díly apod.
Kontaktní osoba: podplukovník Jaromír Mareš, katedra logistiky Fakulty ekonomiky a
managementu Univerzity obrany, tel.: 973 443 101, e-mail: jaromir.mares@unob.cz
Vědecká konference studentské tvůrčí činnosti na Fakultě vojenského zdravotnictví UO
Termín: 21.9.2010
Dne 21. září 2010 se na královéhradecké Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
uskuteční 5. vědecká konference studentské tvůrčí činnosti. Cílem konference je prezentace

výsledků práce studentů, kteří se zapojili do studentské tvůrčí činnosti. V rámci konference
proběhnou prezentace a obhajoby soutěžních prací ve třech odborných sekcích. Půjde o sekce
prací teoretických a preklinických, klinických a pedagogických. Zahájení fakultní konference
se uskuteční v úterý 21. září 2010 v 8.00 hodin na učebně č. 6, Třebešská 1575, Hradec
Králové.
Kontaktní osoba: docent Kamil Kuča, proděkan pro vědeckou činnost Fakulty vojenského
zdravotnictví Univerzity obrany, tel.: 973 251 518, e-mail: kamil.kuca@unob.cz
Soutěž pro středoškoláky O pohár rektora Univerzity obrany
Termín: 23.9.2010
Dne 23. září 2010 pořádá Univerzita obrany 2. ročník vědomostně-dovednostní branné
soutěže pro studenty středních škol O pohár rektora Univerzity obrany v Brně. Dějištěm
letošního ročníku bude opět sportovní areál Univerzity obrany v Pisárkách. Závodit budou
tříčlenné hlídky složené ze dvou chlapců a jedné dívky. Jejich úkolem bude absolvovat
stanovenou trasu v co nejkratším čase.
Vědomostní disciplíny budou obsahovat test z reálií Velké Británie a Irska v anglickém
jazyce, aplikace základních znalostí z matematiky a fyziky a všeobecný přehled. Dovednostní
disciplíny by měly prověřit fyzickou kondici a schopnosti účastníků v hodu granátem na cíl,
střelbě ze vzduchovky, překonávání překážek, orientaci podle mapy i buzoly a v běhu na 6 až
8 kilometrů. Zpestřením bude závod na koloběžkách a některé disciplíny z lanových center.
Rozhodčími soutěže budou odborní asistenti Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity
obrany. Součástí sportovní akce bude prezentace Univerzity obrany, poskytující informace o
možnostech studia na jejich jednotlivých fakultách.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany,
tel.: 973 442 554, mobil: 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

