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V Olomouci 31. marca 2017
Vážení zástupcovia mestských a obecných polícií,
rád by som Vás, a Vašim prostredníctvom rovnako Vašich kolegov a spolupracovníkov, pozval
na II. Medzinárodnú konferenciu obecných polícií krajín Vyšehradskej štvorky, ktorá sa
uskutoční v stredu 31. mája 2017 od 9.00 hodín v pavilónu E areálu Brnenského výstaviska.
V tomto roku budeme pokračovať v debate nad aktuálnymi legislatívnymi zmenami, kybernetickou
bezpečnosťou, možnosťami medzinárodnej spolupráce a v neposlednom rade Vás zoznámime
s novinkami a trendami moderných technológií v oblasti výzbroje a výstroje obecných a mestských
polícií. Zároveň si pripomenieme 25 rokov od založenia prvých mestských a obecných polícií.
Záštitu nad konferenciou prevzali predseda Výboru pre bezpečnosť Poslanecké snemovne
Parlamentu Českej republiky Ing. Roman Váňa, predseda českého Kolégia riaditeľov Mestských
polícií Štatutárnych miest a Hlavného mesta Prahy Ing. Milan Kladníček a prezident slovenského
Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Mgr. Ján Andrejko PhD.
Vzhľadom ku skutočnosti, že naša konferencia je oficiálnou súčasťou odborného sprievodného
programu medzinárodných bezpečnostných veľtrhov IDET, PYROS a ISET (viac na www.idet.cz),
budú mať účastníci konferencie exkluzívny vstup na tieto veľtrhy, ktorých súčasťou sú rovnako
zaujímavé dynamické prezentácie.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že termín pre najskoršiu registráciu na konferenciu je stanovený
na 26. apríla 2017. Dopočujeme Vám včasnú registráciu vzhľadom ku skutočnosti, že počet miest
v auditóriu konferencie a k nim príslušné vstupy na bezpečnostné veľtrhy je obmedzený.
Účastnícky konferenčný poplatok, ktorý je 20,- € za osobu, zahrňuje účasť na konferenciu, návštevu
medzinárodných bezpečnostných veľtrhov a občerstvenie počas celej doby konferencie.
Bližšie informácie o konferencii, programe a medzinárodných bezpečnostných veľtrhoch nájdete
na www.fttech.org/konference. Tu nájdete aj prihlasovací formulár, po ktorom vyplnení
Vám zašleme potvrdenie o prihlásení na konferenciu. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte
kontaktovať na e-mail: konference@fttech.org.
Verím, že naviažeme na minuloročný úspešný prvý ročník, ktorý sa u Vás stretol s veľkým pozitívnym
ohlasom, a že sa osobne stretneme pri odbornej debate v Brne.
S prianím príjemného dňa

Daniel Bednařík
predseda predstavenstva
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