VI. ročník konferencie Security fórum
15. novembra 2018, Rajecké Teplice, Penzion Relish

Témy VI. ročníka konferencie Security fórum 2018
Konferencia sa koná pod záštitou

•

Národného bezpečnostného úradu SR

Manažment rizík, prevencia kriminality, terorizmus
Analýzy rizík, definície, východiská, analýza rizík informačných systémov, analýza rizík objektovej bezpečnosti, predchádzanie zločinnosti,
boj proti korupcii, územné plánovanie a navrhovanie

•

Objektová a fyzická bezpečnosť
Technické zabezpečovacie zariadenia – biometria, EZS, kamerové systémy..., Mechanické zábranné systémy – mechatronika, zámky,
dvere, trezory.... Fyzické zabezpečenia – bezpečnostné služby, monitor. a poplach. centrá. Moderné trendy v tejto oblasti - začlenenie
bezpečnosti do projektu inteligentných budov

•

Aktuálne trendy bezpečnosti, ochrany a správy dát
Zabezpečenie informačných systémov, elektronický podpis, digitálna kriminalita

Referujú:
Odborníci z inštitúcií a spoločností: Národný bezpečnostný úrad SR, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, Certest, s.r.o.,
Občianske združenie BÝVAJME BEZPEČNE o.z., Úrad na ochranu osobných údajov SR, Asociácia bezpečnostných manažérov, APIS spol.
s r.o., Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o., CEZA – cech zámkarov...
Odborný garant konferencie:
Národný bezpečnostný úrad SR, Certest, s.r.o. autorizovaná skúšobňa NBÚ SR
Partnerstvo konferencie:
Využite možnosť adresnej reklamy na tomto odbornom fóre. Ak máte záujem stať sa partnerom konferencie - prezentovať sa môžete v
materiáloch konferencie, vystúpením v programe, vystavením svojich výrobkov a ďalšie.
Termín a miesto konania konferencie:
štvrtok 15.11.2018, Rajecké Teplice, Pension Relish
Organizačné zabezpečenie:
Certest, s.r.o., Dlhá 191/44, 010 09 Žilina, tel: 0421 910 907 667,
email: info@security-forum.sk, web: www.security-forum.sk

Predbežný program a poradie prednášok:
09,00 – Otvorenie konferencie
mjr. Ing. Peter Komárek, PhD., odbor regulácie a dohľadu, Národný bezpečnostný úrad Slovenskej Republiky
Fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť (FOB)
por. Mgr. Matej Šalmík, odbor kybernetickej bezpečnosti, Národný bezpečnostný úrad Slovenskej Republiky
Ako postaviť CSIRT
Martin Flodr, Asociácia bezpečnostných manažérov
Analýza prognóz a trendov fyzickej ochrany v súkromnej bezpečnosti
Mgr. Irena Hudecová, Mgr. Viliam Mizák, Úrad na ochranu osobných údajov SR
Kamery a biometria podla GDPR
Ing. Peter Jurčo, Dahua Technology Czech s.r.o.
Safe City
Mgr. Daniel Mello, občianske združenie BÝVAJME BEZPEČNE o.z.,
Inteligentná domácnosť z pohľadu objektovej bezpečnosti
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
GDPR: Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov alebo analýza rizík po novom
Martin Štubian, APIS spol. s r.o.
Identita človeka
Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D., LL.M., Msc., MBA, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o.
(Ne)bezpečnosť loT
Cechmajsterka Ing. Katarína Olešanská, CEZA – CECH ZÁMKAROV
CECH ZÁMKAROV – odborové združenie podnikateľov v oblasti zámkovej techniky a jeho ciele
Ing. Július Csik, vedúci skúšobného laboratória, odboru CERTEST (autorizovaná osoba Národného
bezpečnostného úradu Slovenskej Republiky)
Praktické skúsenosti z oblasti skúšania, certifikácie a používania mechanických zábranných prostriedkov
Ing. Viktor Šoltés, PhD., Ing. Filip Lenko, Žilinská univerzita v Žiline
Analýza rizík zraniteľnosti obydlí pre stanovenie požadovanej úrovne zabezpečenia

19,00 - Večerný banket
Program a poradie prednášok ešte nie je definitívny. Organizátor si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v programe (zmena lektora,
názvu, času i poradia príspevkov).

PRIHLÁŠKA
VI. ročník medzinárodnej konferencie SECURITY FÓRUM 2018
Penzion Relish, 15. novembra 2018
tel.: +421 910 907 667 :: e-mail: info@security-forum.sk :: web:www.security-forum.sk

PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRE REGISTRÁCIU
1.účastník:

áno, záväzne sa prihlasujem na konferenciu
priezvisko
krstné meno
pozícia
oddelenie
telefón
e-mail
Prajem si dostávať informácie e-mailom
2.účastník:

áno, záväzne sa prihlasujem na konferenciu
priezvisko
krstné meno
pozícia
oddelenie
telefón
e-mail
Prajem si dostávať informácie e-mailom
3.účastník:

áno, záväzne sa prihlasujem na konferenciu
priezvisko
krstné meno
pozícia
oddelenie
telefón
e-mail
Prajem si dostávať informácie e-mailom

Certest s.r.o.
Dlhá 191/44
010 09 Žilina

Kto schválil Vašu účasť na tejto konferencii?
priezvisko
krstné meno
pozícia
oddelenie
Kto je zodpovedný za vzdelávanie vo Vašej firme?
priezvisko
krstné meno
pozícia
oddelenie

TERMÍNY A MIESTO KONANIA KONFERENCIE
Konferencia: SECURITY FÓRUM 2018
štvrtok 15. novembra 2018

Témy – sekcie
Manažment rizík, prevencia kriminality, terorizmus
Objektové a fyzické zabezpečenie
Aktuálne trendy bezpečnosti, ochrany a správy dát

Hotel/ubytovanie: Ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom

firma
IČO
DIČ
ulica/poštovná priehradka
mesto/PSČ

poplatku.

Možnosť ubytovania:
Penzion Relish, Školská 25, 013 13 Rajecké Teplice
Rezervácia:
Tel.: 0911 494 941
Email: relish@relish.sk
Pre účastníkov ponúkame možnosť využiť rezerváciu ubytovania za
špeciálnu cenu v hoteli, v ktorom sa akcia koná. Toto je potrebné využiť
včas pri obmedzenom množstve izieb. Rezervujte, prosíme, priamo na
recepcii hotela s odvolaním sa na Vašu účasť na konferencii.

dátum

ODSTÚPENIE

podpis

Tato prihláška je záväzná, pri stornovaní prihlášky vyberáme

Konferencie sa nemôžem zúčastniť, objednávam manipulačný poplatok vo výške 50.-€.
Pri odhlásení neskôr než 14 dní pred začiatkom konferencie bude
dokumentáciu ku konferencii v cene 40.-€

splatný celý účastnícky poplatok.
V prípade Vašej neúčasti využite možnosť zaslať Vášho zástupcu.
Usporiadateľ konferencie si vyhradzuje právo na zmeny programu.
Program vytlačený 26. októbra 2018

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Účastnícky poplatok zahŕňa dokumentáciu, obed, nápoje a občerstvenie a je stanovený na osobu za:

Cena:
Účastnícky poplatok za konferenciu

zvýhodnená : do 07. 11. 2018 .......220.-€

základná : od 22. 10. 2018 ........ 260.-€

Po obdržaní Vašej prihlášky dostanete do 14 dní písomné potvrdenie o prihlásení. Uvedenú čiastku poukážte prosíme, po obdržaní faktúry na na nej
uvedené konto. Prosíme – na doklad o zaplatení uveďte bezpodmienečne: variabilný symbol, meno účastníka a firmy.
Uvedenú čiastku zaplaťte, prosíme, pred začiatkom konferencie. Prístup na konferenciu môže byť umožnený len vtedy, pokiaľ prišla platba na naše konto.
Pri zaplatení účastníckeho poplatku neskôr ako 7 dní pred začiatkom konferencie Vás prosíme o predloženie kópie dokladu o zaplatení priamo pri
prezentácii na konferenciu.

VÁŠ KONTAKT NA ORGANIZAČNÉHO GARANTA

PLATOBNÉ ÚDAJE:

názov fy:
adresa:

číslo účtu:
0424981770/0900
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol:
151118
IBAN:
SK09 0900 0000 0004 2498 1770
SWIFT:
GIBASKBX

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Certest, s.r.o.
Dlhá 191/44
010 09 Žilina
44644400
2022867704
nie sme platcom DPH

email:
tel.:
web:

info@security-forum.sk
00421-910-907 667
www.security-forum.sk

Prihlásiť sa môžete tiež online na www.security-forum.sk do 07.11.2018 za zníženú cenu.

