Cílem konference je diskuse aktuálních témat a nejnovějších
trendů v oblasti bezpečnosti, komerční bezpečnosti a bezpečnostních technologií. Ambicí pořadatelů je využít možností akademické půdy k prezentaci nejnovějších poznatků, konfrontaci
názorů, diskusím i navázání nových kontaktů.
Klíčová témata plenárního zasedání
• Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti
a soukromé bezpečnostní službě
– stav a perspektiva
• Stav a perspektiva bezpečnostního výzkumu v ČR
Obě zvané přednášky přednesou zástupci Ministerstva vnitra ČR.
Sekce konference
• Bezpečnostní rizika
• Bezpečnostní legislativa
• Technologie ochrany majetku a osob
• Kamerové systémy
• Služby ochrany osob a majetku
• Informační a datová bezpečnost
• Perspektivní bezpečnostní technologie
• ECM v bezpečnostních systémech
• Ochrana kritické infrastruktury
• Průmyslová sekce
Průmyslová sekce
Novinkou konference je Průmyslová sekce. Vyzýváme ﬁrmy k účasti
v této sekci a k prezentaci jejich inovativního řešení a TOP produktů.
Nabídky vystoupení (prezentaci.ppt) zasílejte na e-mail:
lukas@fai.utb.cz
Přihláška
Na konferenci je možné se přihlásit elektronicky
na webu konference www.btsm.utb.cz
Účastnický poplatek činí 1990 Kč,
snížený (pro studenty DSP) 1490 Kč.

Časový plán
11. září 2013
do 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 17:00
18:00 – 22:00

registrace
plenární zasedání konf.
oběd
jednání konf. v sekcích
společenský večer

12. září 2013
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00

jednání konf. v sekcích
oběd
jednání konf. v sekcích
závěrečné slovo

Místo konání
budova U5, Fakulta aplikované informatiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511, Zlín
Korespondenční adresa
FAI UTB ve Zlíně, Ústav bezpečnostního inženýrství
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
• Jana Garguláková, tel.: +420 576 035 258
e-mail: gargulakova@fai.utb.cz
• Luděk Lukáš, tel: +420 576 035 248
e-mail: lukas@fai.utb.cz
Podpora konference
Sekce Ochrana kritické infrastruktury se koná za podpory
projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva
vnitra České republiky č. VG20112014067.

Mezinárodní konference
Bezpečnostní technologie
Systémy a Management
11. – 12. září 2013 Zlín

Informace o konferenci:
www.btsm.utb.cz

Pozvánka na 4. mezinárodní bezpečnostní
konferenci, kterou pořádá Fakulta aplikované
informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

