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 bezpeč nostní  rizika, jejičh zjis -
ťova ní  a vyhodnočova ní  
v pročesu občhodní ho odbavení  
čestují čí čh a jejičh zavazadel 

 moderní  tečhničke  prostr edky 
pro bezpeč nostní  kontroly 
na letis tí čh 

 podmí nky pro pra či bezpeč nost-
ní čh pračovní ku  na letis tí čh 
a vliv jejičh osobní čh vlastností  
a pračovní  aktivity na pru be h 
kontrol  

 poz adavky na vy čvik bezpeč -
nostní čh pračovní ku  letis ť 

 čí le, moz nosti a pu sobnost koor-
dinač ní ho čentra Sečurity  
na VS O 

 pr edstavení  spečializovany čh 
akademičky čh a ve dečky čh pra-
čovis ť v Č R, zaby vají čí čh se pro-
blematikou Sečurity v letečke  
doprave  

Oblasti příspěvků Oblasti příspěvků 

Tematické zaměření 

Konference je určena pro pračovní-
ky letis ť a letečky čh společ ností , zame -
r eny čh na oblast Sečurity, pedagogy  
a studenty vysoky čh s kol a na proble-
matiku Sečurity orientovane  pračovní -
ky vy zkumny čh u stavu  a sta tní  admi-
nistrativy.  

Praha 
18. - 19. listopadu 2014 
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doč. Ing. Lude k Ben o, ČSč. – VŠO Praha 
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doč. Ing. Vladimí r Smrz , Ph.D – 

VŠB TU Ostrava, 

doc. Ing. František Martinec, CSc –  

VŠB TU Ostrava, 
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Letiště Praha, a.s. 

ve spolupra či s 

Vysokou školou obchodní 
v Praze, o.p.s. 

Katedrou letečke  dopravy 

 

por a dají  

 

 

3. mezinárodní 

vědeckou konferenci 

 

AIR TRANSPORT SECURITY 
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patronát převzali 

genera lní  r editel Letis te  Praha, a.s. 

rektorka Vysoke  s koly občhodní  v Praze, 

o.p.s. 

kontakt 

Vysoka  s kola občhodní  v Praze, o.p.s. 
Katedra letečke  dopravy 
Spa lena  14 
Praha 1, 110 00 
Tel.. 224 053 122 
 
 
          atscentre@vso-praha.eu 

důležité termíny 

Za vazne  pr ihla s ky 30. 9. 2014 

Abstrakty pr í spe vku  30. 9. 2014 

Texty pr í spe vku  27. 10. 2014 

místo konání 

Konferenč ní  sa l Letis te  Praha, a.s. 

Letis te  Va člava Havla Praha 

jednací jazyky 

č es tina, slovens tina, anglič tina 

Na zvy a abstrakty pr í spe vku  v pu vodní m 
jazyče pr í spe vku a v angličke m jazyče 

Sborní k konferenče s plny mi texty pr í -
spe vku  bude k dispoziči v mí ste  kona ní  

konferenče. 

Konferenční poplatek se nevyžaduje 

organizační výbor 

prof. Ing. Zdene k Z ihla, ČSč. – VŠO Praha 

Ing. Jan Zy ka – VŠO Praha 

Ing. Toma s  De kan – VŠO Praha 

Ing. Zdene k Truhla r  – Letiště Praha, a.s. 

 


