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Informace 

Vs echny odevzdáne  pr í spe vky budou 

uloz eny v dátábá zi koordinác ní ho centrá Security pr i 

Vysoke  s kole obchodní  v Práze, o.p.s.  Řesume  

pr í spe vku  bude pr í stupne  ná webovy ch strá nká ch 

VS O Práhá www.vso-práhá.eu. 

Sborní k konference bude tis te ny  á elektronicky  (CD-
ŘOM) 

 

Konferenční poplatek se nevyžaduje 

 

Mí sto koná ní  konference: 

Konferenc ní  sá l Letis te  Práhá, á.s 
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Spá lená  14, Práhá 1, 110 00 

Tel.. 224056014 

 

E-máily ná orgánizác ní  prácovní ky: 

zdenek.zihlá@post.cz 

zyká@vso-práhá.eu 

 

http://www.vso-praha.eu
mailto:zdenek.zihla@post.cz
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Tematické zaměření konference 

 Posouzení současné situace v oblasti za-
bezpečení požadované úrovně Security 
v letecké dopravě z hlediska existujících 
podmínek probíhající globalizace a for-
mulace možností pro zajištění minimali-
zace rizik ve všech etapách obchodního 
odbavení cestujících.  

Konference je určena pro pracovníky 
letišť a leteckých společností, zaměřených 
na oblast Security, pedagogy a studenty 
vysokých škol se zaměřením na bezpeč-
nost provozu letecké dopravy a na proble-
matiku Security orientované pracovníky 
výzkumných ústavů a státní administrati-
vy.  

 

 Oblasti příspěvků  

 bezpec nostní  riziká, jejich zjis ťo-
vá ní  á vyhodnocová ní  v procesu 
obchodní ho odbávení  cestují cí ch á 
jejich závázádel 

 moderní  technicke  prostr edky pro 
bezpec nostní  kontroly ná letis tí ch 

 podmí nky pro prá ci bezpec nost-
ní ch prácovní ku  ná letis tí ch á vliv 
jejich osobní ch vlástností  á prá-
covní  áktivity ná pru be h kontrol  

 poz ádávky ná vy cvik bezpec nost-
ní ch prácovní ku  letis ť 

 cí le, moz nosti á pu sobnost koordi-
nác ní ho centrá Security ná VS O 

 pr edstávení  speciálizovány ch áká-
demicky ch á ve decky ch prácovis ť 
v C Ř, záby vájí cí ch se problemáti-
kou Security v letecke  dopráve  
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