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VĚDECKÝ VÝBOR 
Předseda: 
Libor DRAŽAN, (Česká republika) 
Členové: 
František Adamčik, (Slovensko) 
Miloš Andrle, (Česká republika) 
Pavol Bauer, (Nizozemsko) 
Miloslav Bauer, (Česká republika) 
Vladimír Bella, (Slovensko)
Yves T. Bergeon, (Francie)
Maks Berlec, (Slovinsko)
Maciej Bodnicky, (Polsko)
Gérard de Boisboissel, (Francie)
Geert De Cubber, (Belgie)
Jiří Dřinovský, (Česká republika)
Rastko Fišer, (Slovinsko)
Robby Haelterman, (Belgie)
Vojtěch Hrubý, (Česká republika)
Milan Chalupa, (Česká republika)
Alexej Chovanec, (Slovensko)
Lisa M. Jackson, (Velká Británie)
Klára Sipos Kecskeméthy, (Maďarsko)
Pavel Konečny, (Česká republika)
Vladimír Kovařík, (Česká republika)
Tobiáš Lazar, (Slovensko)
Krzysztof Lewenstein, (Polsko)
Martin Macko, (Česká republika)
Dušan Maga, (Česká republika)
Vlastimil Malý, (Česká republika)
Pavel Maňas, (Česká republika)
Damijan Miljavec, (Slovinsko)
Petr Musílek, (Kanada)
Soňa Pavlíková, (Slovensko)
Milan Polívka, (Česká republika)
Ján Piľa, (Slovensko)
Wolfgang Reinhardt, (Německo)
Alexandr Štefek, (Česká republika)
Zdeněk Vintr, (Česká republika)
Čestmír Vlček, (Česká republika)
Mykhaylo V. Zagirnyak, (Ukrajina)

KONTAKTY 
Pokud možno využijte e-mail:  
Icmt@unob.cz
Jinak je též možné použít přímý kontakt: 
Otakar PETRICEK  
otakar.petricek@unob.cz 
Alexandr STEFEK  
alexandr.stefek@unob.cz 
Jan KOHOUT  
jan.kohout@unob.cz

TÉMATA 
1. Zbraňové systémy 
2. Speciální a bojová vozidla 
3.  Vojenská technika, geomatická a me-

teorologická podpora 
4. Komunikační a informační systémy 
5. Letecké a letadlové technologie 
6. Avionika a výzbroj, radarové systémy 
7.  Vojenská kybernetika a robotické 

systémy 
8.  Materiály a technologie ve speciální 

výrobě 

DODÁNÍ PŘEDNÁŠEK  
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
Kompletní přednášky je nutné zaregist-
rovat ve formátu pdf na webové stránce 
konference do 15. února 2015. 

WEBOVÁ STRÁNKA 
Bližší informace naleznete na oficiální 
webové stránce http://icmt.unob.cz/. 
Všichni účastníci se zde musí zaregistro-
vat. 

INSTRUKCE PRO AUTORY 
Vzor přednášky je k dispozici na webové 
stránce (viz výše). Autoři musí striktně 
dodržovat pokyny (dle vzoru přednášky), 
jinak bude odmítnuta. 
Autoři musí přednést příspěvek během 
konference, jinak bude odstraněn ze 
sborníku. Sborník bude zaregistrován 
v databázi IEEEXplore. 

REGISTRAČNÍ POPLATEK 
Registrační poplatek je 250 € (včetně rau-
tu), a může být zaplacen v Kč (6500 Kč). 
Pro členy IEEE je poplatek 200 € (5500 Kč) 
Žádáme, účastníky, aby se zaregistrovali 
do termínu 15. dubna 2015. Plaťte ban-
kovním převodem. 

PREZENTACE A SBORNÍK 
Oficiálním jazykem konference je ang-
ličtina. Mluvčí pravidelných příspěvků 
by měli předložit své příspěvky v dél-
ce 15 min. Dalších 5 min je k dispozici 
na diskusi. Projektor pro osobní počítače 
nebo CD nebo USB portů pro prezentaci 
je k dispozici. 
Registrovaní účastníci obdrží při registra-
ci jeden sborník v elektronické podobě. 

UBYTOVÁNÍ 
Brno má mnoho hotelů pro všechny typů 
a kategorií. Doporučujeme včasnou re-
zervaci přímým kontaktováním hotelu. 

MÍSTO 
Město Brno se nachází na jihu Moravy. 
Počasí v době konference se očekává 
teplé (20 stupňů Celsia) a slunné. Město 
má asi 400 000 obyvatel. Nabízí mnoho 
zajímavých míst pro doprovázející osoby, 
včetně historického centra města, pře-
hrady, blízkost slavkovského bojiště atd. 

INFORMACE K CESTĚ 
Do Brna lze jednoduše dojet letadlem 
http://www.airport-brno.cz/, vlakem, 
h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Brno_hlavn%C3%AD_n%C3%A1dra-
%C5%BE%C3%AD, autobusem či autem. 
Kongresové centrum je nedaleko od cen-
tra města, viz https://maps.google.com/
maps?q=49.189319,16.585034 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 
15/02/2015: Dodání kompletní přednášky 
07/03/2015: Vyrozumění o přijetí 
31/03/2015:  Dodání konečného znění 

přednášky 
15/04/2015: Registrace 
15/04/2015: Platba
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