
pořádá

2. mezinárodní kongres

Informační systémy a technologie, základ 
interoperability krizového řízení ochrany obyvatelstva

 

Brno, 11. - 12. března 2008

Kongresové centrum hotelu Voroněž

Přihláška k účasti

Instituce .......................................................................................................................

Jméno ............................................................................................................................

Příjmení ........................................................................................................................

Funkce ..........................................................................................................................

Tel. .............................................................. Fax ........................................................... 

E-mail ...............................................................................................................................................

IČ ...................................................................... DIČ .....................................................

Adresa ...........................................................................................................................

Město ............................................................................................................................

PSČ ..................................................................................................................................

Mám záj em o účast v tématu č. ......................................... formou:

q Aktivní účasti (q přednáška  q poster  q panel)

q Jednostránkový abstrakt bez přednášky

q Pasivní účasti (posluchač)

Předběžný název příspěvku: ......................................................................

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

Tuto vyplněnou přihlášku k účasti (možno stáhnout 
na www.interop-soft.cz) zašlete na adresu:

SYMMA, spol. s r.o. 
Aleš Martinek 
Kounicova 13, POB 643 
661 43 Brno 
Tel., Fax: +420 549 123 256 
E-mail: a.martinek@symma.cz  

INTEROP-SOFT



Vážené dámy a pánové,

dovoluji si pozvat Vás k účasti na 2. mezinárodní kongres 
„INTEROP-SOFT“, který navazuje na loňský ročník, zaměřený 
na mezioborovou i mezinárodní integraci kybernetických 
informačních systémů a technologií, podporujících krizový 
a zvláště nouzový management ochrany obyvatelstva.

Cílem kongresu je podporování specifikací požadavků 
uživatelů na rozvoj bezpečnostních systémů. Hodláme tím 
vytvořit dostatečně inspirativní zázemí pro další rozvoj vědy, 
výzkumu a vzdělávání ve prospěch rutinního, krizového 
a nouzového managementu v národních i nadnárodních 
systémech. 

Prezident kongresu 
Brig. gen. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. 

Rektor - velitel Univerzity obrany

Vyzvaní přednášející
Prof. Dr. Ivan Bošnjak, University of Zagreb
Prof. Dr. Ladislav Buřita, University of Defence 
Prof. Dr. Jiří Hřebíček, Masaryk´s University 
Prof. Dr. Ely Karmon, Institute for Counter-Terrorism Israel
Prof. Dr. Friedrich Stienhäusler, University of Salzburg
Prof. Dr. Ladislav Šimák, Žilina´s University
Prof. MD. Shmuel Shapira, Hadassa Jerusalem Hospital, Israel

Odborný garant a předseda programového 
výboru kongresu
doc. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.
Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 
Katedra ochrany obyvatelstva

jiri.urbanek@unob.cz

Organizační garant kongresu
Aleš Martinek 
SYMMA spol. s r.o. 
Kounicova 13, POB 643, 602 00 Brno, 
Tel., Fax: 549 123 256  
E-mail: a.martinek@symma.cz, www.symma.cz

Cílové oblasti kongresu
w Informace
w Telekomunikace
w Mikroelektronika
w Interoperabilita, bezpečnost a spolehlivost technologií 

a interkonektivita veřejných sítí

Témata kongresu jsou zaměřena na formulování 
uživatelských požadavků interoperability
1. obrany
2. bezpečnosti
3. dopravy
4. energetiky
5. stavebnictví
6. zdravotnictví
7. vědy, výzkumu a vzdělávání
8. logistiky nebezpečných látek 
9. managementu lidských zdrojů a projektů 
10. ochrany životního prostředí, bezpečnosti a zdraví 

při práci
11. ekonomiky záchranných a likvidačních prací 

a humanitární pomoci
12. ochrany a ostrahy osob, vojsk, obyvatelstva, 

majetku a infrastruktury
 a dalších.

Organizační pokyny - termíny
Ukončení registrace k aktivní účasti 11. 1. 2008.
Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději  
do 25. 1. 2008.
Zaslání plné verze přednášky pro CD sborník nejpozději 
do 15. 2.2008.

Podrobnější informace najdete na 

www.interop-soft.cz 


