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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

ÚTERÝ 3. LISTOPADU – PÁTEK 6. LISTOPADU 2015
Prezentace Univerzity obrany na veletrhu vzdělávání Gaudeamus 2015
Brno, výstaviště
Ve dnech 3. až 6. listopadu 2015 od 8.00 hodin se na brněnském výstavišti uskuteční
dvacátý druhý ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus 2015, kterého se zúčastní také Univerzita obrany. Hlavním cílem této rozsáhlé
prezentační akce je poskytnout budoucím absolventům středních škol co nejvíce informací o
možnostech vysokoškolské přípravy na Univerzitě obrany a představit některé aktivity
univerzity. Univerzita obrany letos vystavuje ve stánku číslo 30 v pavilonu G1, ve kterém
budou poskytovat informace o studiu pracovníci děkanátů, učitelé a studenti jednotlivých
fakult školy.
Univerzita obrany bude prezentovat aktuální podmínky přijímacího řízení pro
akademický rok 2016/2017. Příslušníci Rekrutačního střediska Morava zde zájemcům o
studium a profesionální službu v AČR přiblíží administrativní proces nutný k povolání
uchazeče do služebního poměru vojáka z povolání. Univerzita obrany bude mít pro zájemce
o studium také dvě přednášky, které proběhnou 4. a 5. listopadu v přednáškových sálech
pavilonu G2. Vedle studijní nabídky připravila univerzita pro středoškoláky také bohatý
doprovodný program. Návštěvníci budou moci zhlédnout ukázky moderních ručních zbraní a
pozemní kolové techniky AČR, zapojit se do řízení aktivního radiolokátoru a robotických
systémů nebo si vyzkoušet taktický simulátor VBS2.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
STŘEDA 4. LISTOPADU – ČTVRTEK 5. LISTOPADU 2015
Univerzita obrany pořádá vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2015
Brno, aula Kounicova 44
Ve dnech 4. a 5. listopadu 2015 od 9.00 hodin pořádá Fakulta vojenského
leadershipu Univerzity obrany vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2015 se zaměřením
na taktické činnosti jednotek a úkolových uskupení v budoucích operacích. Záštitu nad
konferencí převzali velitel Pozemních sil AČR generálmajor Ján Gurník a rektor-velitel
Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl. Garantem konference, která proběhne
v aule UO, Kounicova 44, je katedra taktiky FVL.
Cílem konference je posouzení aktuálního stavu bezpečnostního prostředí a jeho
vlivu na plánované schopnosti AČR, projednání nových přístupů v oblasti taktiky v reakci na
zkušenosti z vedení občanské války v Sýrii a aktuálních bojových operací na území Iráku a
přístupů k vytváření organizačních struktur na taktické úrovni při zavádění nových zbraní a
zbraňových systémů. Odborná konference se bude také zabývat vlivy technologií na zvýšení
operačních schopností jednotek a informační podporu velitelů. Diskutovány budou rovněž
otázky kybernetické bezpečnosti, přípravy velitelů a jednotek pro plnění úkolů ve vojenských
operacích a vzdělávání budoucích velitelů – důstojníků na Univerzitě obrany.
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