Vážení členové EUCYBSEC, z. s.,
rád bych Vás za sebe i za Výbor pozdravil a sdílel s Vámi několik informací o činnosti našeho spolku
EUCYBSEC, z. s. v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku.
V tuto chvíli se blížíme prvnímu roku založení, tedy pokud bereme zápis ve spolkovém rejstříku,
neboť myšlena zorganizovat EUCYBSEC vznikla někdy v polovině roku 2015. Je pro mě osobně, a
věřím stejně tak pro Vás členy, velmi příjemné, že jsme rétoriku 2016 typu „budeme, uděláme,
chceme“ mohli již začátkem roku 2017 zcela změnit na „jsme, udělali jsme, máme“. Ale postupně
k jednotlivým aktivitám.
Členská schůze EUCYBSEC na svém jednání dne 6. 12. 2016 odsouhlasila rozvojovou strategii spolku a
v tuto chvíli můžeme nabídnout následující výčet hlavních aktivit v průběhu Q1/2017:
•

Jsme odborným garantem a podílíme se významným zastoupením
členů naší pracovní skupiny v Programovém výboru připravované
mezinárodní konference SCADA SECURITY 2017 (http://www.futureforces-forum.org/events/default/17_scada-securityconference?lang=en).

•

Připravujeme účast na konferenci IDET 2017, kde nás najdete v Kybernetickém pavilonu
(http://www.bvv.cz/idet/aktuality/kyberneticky-pavilon-na-veletrhu-idet/).

•

Aktivně již pracují 3 expertní pracovní skupiny (http://eucybsec.com/akce.html).

•

Spolupořádali jsme a aktivně jsme se zúčastnili konference pořádané ÚOOÚ
(http://eucybsec.com/workshop.html).

• Aktivně jsme se zúčastnili konference ČAP
(http://www.opojisteni.cz/technologie/onlinekonference-o-pojisteni-kybernetickych-rizik/).

•
•
•
•

Byli jsme přítomni dalšího projednávání novely zákona o Vojenském zpravodajství.
Podporujeme Kybernetickou soutěž středních škol (http://www.kybersoutez.cz/).
Nabídl jsme našim členům výhodnou prezentaci v průběhu Týdne inovací 2017
(http://tydeninovaci2017.cz/).
Pracujeme na zapojení ČR do mezinárodního indexu kybernetické bezpečnosti
(http://ncsi.ega.ee/).

Největší akcí pro Q2/2017 bude pro EUCYBSEC prezentace na Mezinárodním veletrhu obranné a
bezpečnostní techniky IDET 2017 (http://www.bvv.cz/idet/), kde si budete s EUCYBSEC moci s dalšími
návštěvníky Kybernetického pavilonu vypít šálek kávy a zároveň navštívit otevřená jednání našich
expertních pracovních skupiny – pozvání budeme rozesílat začátkem května.

Pokud máte zájem účastnit se jakékoliv akce, kde bude EUCYBSEC přítomen (dovolujeme si Vás
průběžně informovat), prosím obracejte se přímo na michal.slezak@eucybsec.com.

Aktuální informace o činnosti EUCYBSEC na poli
kybernetické bezpečnosti a obrany naleznete na
Linkedin – tímto Vás zveme k propojení se a
následování (https://www.linkedin.com/companybeta/15075882).

Děkuji Vám za dosavadní přízeň i spolupráci a těším se na další společné počiny na poli kybernetické
bezpečnosti a obrany v rámci aktivit EUCYBSEC, z. s. v průběhu roku 2017!
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