II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
OBECNÍCH POLICIÍ ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY
OFICIÁLNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MEZINÁRODNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH VELETRHŮ
IDET, PYROS, ISET

31. 5. 2017, PAVILON „E“ – SÁL E4, VÝSTAVIŠTĚ BRNO

PROGRAM
8.00 Registrace účastníků (recepce sálu E4 – 2. patro)
9.00 Slavnostní zahájení – úvodní slova
arm. gen. v zál. Pavel Štefka, M.Sc., poradce, Veletrhy Brno a.s.
genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, policejní prezident, Policejní prezidium České republiky
Ing. Roman Váňa, předseda, Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ing. Milan Kladníček, předseda, Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a Hlavního města Prahy
Mgr. Ján Andrejko PhD., prezident, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska

9.30 Migrace osob
„Mezinárodní spolupráce při zajišťování ostrahy hranic – cvičení na vnitřních hranicích České republiky“
plk. Mgr. Petr Tichý, zást. vedoucího, Národní situační centrum ochrany hranic, Ředitelství služby cizinecké policie

„Epidemiologická rizika související s migrací osob a jejich možná prevence“
MUDr. Petr Kopřivík, epidemiolog, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

10.15 Přestávka na občerstvení
10.30 Kybernetická bezpečnost
„Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě“
Ing. Jan Dienstbier, odborný poradce Ministerstva dopravy České republiky

„Nové právní výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti“
Mgr. Petra Vrábliková, spolupracující advokát Advokátní kanceláře Ondruš  Ondruš a partneři

„Jak chránit svá data“
Daniel Bednařík, předseda představenstva, FT Technologies a.s.

11.15 Přestávka na občerstvení
11.30 Současná legislativa
„Nová právní úprava v ochraně osobních údajů, a to také v kontextu kybernetické bezpečnosti“
Mgr. Tatiana Valentová, vrchní inspektorka, Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky

„Obecní policie v roce 2017 – legislativní novinky přijaté a přijímané“
Mgr. Milena Bačkovská, vedoucí oddělení, Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky

12.00 Oběd
13.00 Odborný doprovodný program – prohlídka mezinárodních bezpečnostních veletrhů *

Mezinárodní veletrh obranné
a bezpečnostní techniky IDET

Mezinárodní veletrh požární
techniky a služeb PYROS

Mezinárodní veletrh bezpečnostní
techniky a služeb ISET

* Prohlídka veletrhů není povinná. Účastník obdrží vstupenku na veletrhy po skončení konference
při svém odchodu ze sálu. Je povinen se řídit návštěvním řádem veletrhů.
Upozorňujeme, že do areálu je zakázáno vnášet zbraně. Více na www.idet.cz.
Změna programu vyhrazena.
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DĚKUJEME PARTNERŮM KONFERENCE ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI.

FT Technologies a.s. je spolehlivým a stabilním partnerem,
který Vám pomůže při plnění Vašich plánů a představ v oblasti informačních technologií.

