Konference CrisCon 2019 zná svůj program
Dva jednací dny, čtyři odborné sekce, 31 příspěvků, čtyři postery a více než stovka účastníků.
To jsou jen některá z čísel charakterizující letošní osmý ročník mezinárodní konference Krizové
řízení a řešení krizových situací, zkráceně CrisCon, která se uskuteční v prostorách Fakulty
logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Odborníci na bezpečnostní
problematiku přijedou do Uherského Hradiště diskutovat v termínu 12. – 13. září 2019.
Po slavnostním zahájení ve čtvrtek 12. září v 10 hodin, které se uskuteční za účasti představitelů
Zlínského kraje, města Uherské Hradiště i pořádající univerzity, bude následovat tzv. plenární
zasedání, určené pro všechny účastníky konference. Zatímco v minulých letech se program
hned po obědě rozdělil do jednotlivých odborných sekcí, letos se tak stane až v pátek. „Snažíme
se inspirovat nápady našich dlouholetých účastníků, kteří nás v posledních dvou ročnících
upozorňovali na fakt, že se řada zajímavých příspěvků časově překrývá. Rozhodli jsme se proto
do čtvrtečního programu zařadit většinu mezioborových příspěvků a prezentace soustředit do
jednoho přednáškového sálu. Odděleným jednáním v jednotlivých odborných sekcích bude
věnován pátek,“ informuje o letošní novince předsedkyně organizačního výboru konference
Ing. Kateřina Víchová.
Organizátorům se pro letošní ročník konference CrisCon podařilo získat kvalitní a erudované
řečníky. Odborný program zahájí ředitel Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy
univerzity v Brně prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., který přednese příspěvek na téma „Sucho
jako rizikový environmentální faktor – příčiny, dopady, adaptace“. K fundamentu krizového
řízení přivede posluchače příspěvek „K teorii krize“ doc. Ing. Luďka Lukáše, CSc. z Fakulty
aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „Patří extrémní horka a jejich
následky do krizových situací?“ – tuto řečnickou otázku si položí třetí vystupující, kterým bude
bývalý hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, Ph.D. z Centra hygieny práce a pracovního
lékařství. „Těší nás, že zájem o naši konferenci roste. Mezi přihlášenými najdeme nejen kolegy
z akademické sféry, ale i představitele krizových odborů měst a obcí, reprezentanty krajských
úřadů či hosty ze soukromého sektoru. Z významných institucí, jejichž představitelé projevili
zájem o účast, bych rád jmenoval Ministerstvo vnitra Slovenské republiky, Bezpečnostní
informační službu, Správu státních hmotných rezerv či Policejní akademii ČR v Praze,“
upozorňuje odborný garant konference Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.
O významu setkání odborníků z oblasti krizového řízení svědčí skutečnost, že nad letošním
ročníkem konference CrisCon převzali záštitu hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, starosta
města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha i rektoři obou pořádajících vysokých škol - prof.
Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. (UTB ve Zlíně) a prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. (VUT
Brno). „Rádi bychom poděkovali za podporu také našim sponzorům – společnostem Austin
Detonator s.r.o., Continental Barum s.r.o., EGO Zlín, spol. s r. o., GEOtest, a.s., Kayaku Safety
Systems Europe a.s. a POHORELEC s.r.o. Událost podpořilo sponzorským darem i hostitelské
město Uherské Hradiště,“ dodává předsedkyně organizačního výboru.
Bližší informace o konferenci CrisCon včetně jejího kompletního programu jsou k dispozici na
oficiálních webových stránkách www.CrisCon.cz.
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