na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

konanú pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.
a námestníka riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
plk. JUDr. Romana Konečného
ako súčasť projektu

TERMÍN KONANIA: 04. 06. 2019
MIESTO KONANIA: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava

ODBORNÝ GESTOR:

plk. doc. Ing. Stanislav ŠIŠULÁK, PhD.
prorektor pre informatizáciu a koordináciu
s policajnou praxou Akadémie PZ v Bratislave
plk. Mgr. Rastislav JANOTA
riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT,
Národný bezpečnostný úrad

USPORIADATELIA:

Katedra informatiky a manažmentu
Akadémie Policajného zboru v Bratislave
AFCEA Slovakia

SPOLUPRACUJÚCE
INŠTITÚCIE:

Národná jednotka SK-CERT,
Národný bezpečnostný úrad
Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru

ROKOVACÍ JAZYK:

slovenský, český

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:

kybernetická bezpečnosť, vzdelávanie v oblasti
kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostné riziká,
základné
pravidlá
počítačovej
bezpečnosti,
bezpečnostné povedomie

CIELE KONFERENCIE:
Hlavným cieľom konferencie je vymedzenie a analyzovanie aktuálnych problémov spojených
s kybernetickou bezpečnosťou, zovšeobecnenie teoretických prístupov a praktických
skúseností kompetentných subjektov jednotlivých bezpečnostných zložiek ako základného
predpokladu pre vytvorenie systematického prístupu k oblasti kybernetickej bezpečnosti
a návrhu systému vzdelávania v štátnej a verejnej správe. K ďalším cieľom konferencie patrí
identifikácia predpokladov a teoretických väzieb na prepojenie teórie s aplikačnou praxou, ako
aj zabezpečenie transferu relevantných poznatkov do praxe subjektov štátnej a verejnej správy
pre empirické skúmanie špecifických problémov a aktuálnych potrieb bezpečnostnej praxe
v oblasti zvyšovania úrovne kybernetickej bezpečnosti SR.

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE:
V zmysle vytýčených cieľov a obsahového zamerania konferencie sa budú jednotlivé
vystúpenia a prezentované príspevky koncentrovať najmä na nasledovné okruhy súvisiace
s predmetnou problematikou:
-

vedecké základy vzťahu ľudského faktora a kybernetickej bezpečnosti,
možnosti a perspektívy vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

-

-

-

východiská skvalitňovania spolupráce Akadémie Policajného zboru v Bratislave
s ostatnými vysokými školami doma i v zahraničí, ako aj s inými inštitúciami v oblasti
kybernetickej bezpečnosti s jej dopadom na systém odborného vzdelávania nielen
študentov ale aj zamestnancov štátnej a verejnej správy,
bezpečnosť občana v kybernetickom prostredí, možnosti ochrany občana v oblasti
kybernetickej bezpečnosti (od analýzy hrozieb, pomoci bezpečnostných zložiek
občanovi až po vzdelávanie),
teoretické východiská riešenia prevencie kybernetickej kriminality,
spolupráca so súkromným sektorom.

Pôjde predovšetkým o riešenie nasledovných otázok:
-

aktuálne problémy a výzvy ochrany kybernetického priestoru,
postavenie a úlohy bezpečnostných zložiek pri realizácii bezpečnosti kybernetického
priestoru,
analýza možných činností a úloh PZ v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
trestnoprávne aspekty kybernetickej kriminality,
technické aspekty kybernetickej bezpečnosti - analýza rizík, odhaľovanie
a dokumentovanie bezpečnostných incidentov,
zaisťovanie digitálnych stôp,
miesto a úloha súkromného sektora pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti
a spolupráca s bezpečnostnými zložkami,
úlohy Akadémie Policajného zboru v Bratislave vyplývajúce z realizácie Koncepcie
kybernetickej bezpečnosti SR vo vzťahu k vzdelávaniu príslušníkov PZ v tejto oblasti,
spolupráca Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Národného bezpečnostného
úradu na vytvorení systému vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
úloha súkromného sektora pri budovaní odborných a technických spôsobilostí
bezpečnostných zložiek.

PROGRAM KONFERENCIE:
07.45 – 08.15 – prezentácia účastníkov
08.15 – 09.00 – otvorenie konferencie
09.00 – 11.30 – prezentácia pozvaných príspevkov
11.30 – 12.00 – diskusné príspevky
12.00 – 12.30 – prijaté závery a odporúčania
12.30 – 13.30 – prestávka s občerstvením
13.30 – 15.00 – workshop, praktické ukážky

VÝSTUPY KONFERENCIE:
Príspevky spĺňajúce požiadavky na tematické zameranie, odbornú a formálnu úroveň budú
zaradené do recenzovaného zborníka z konferencie, prípadne ponúknuté na ďalšie publikovanie
vo vedeckom časopise.

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE:
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD. (Akadémia PZ v Bratislave)
Dr. h. c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
prof. Ing. Marcel HARAKAĽ, PhD. (Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši)
prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline)
prof. JUDr. Jozef METEŇKO, PhD. (Akadémia PZ v Bratislave)
plk. doc. Ing. Ľubica BARIČIČOVÁ, PhD. (Akadémia PZ v Bratislave)
doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK, CSc. (Akadémia PZ v Bratislave)
doc. Ing. Martin HROMADA, Ph.D. (Univerzita T. Bati v Zlíne)
pplk. doc. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. (Univerzita obrany, Brno)
doc. Ing. Antonín KORAUŠ, PhD., LL.M., MBA (Akadémia PZ v Bratislave)
pplk. doc. PhDr. Magdaléna ONDICOVÁ, PhD. (Akadémia PZ v Bratislave)
plk. doc. Ing. Stanislav ŠIŠULÁK, PhD. (Akadémia PZ v Bratislave)
doc. Ing. Jan VÁŇA, CSc. (Akadémia PZ v Bratislave)
JUDr. Miroslav BRVNIŠŤAN, PhD. (AFCEA Slovakia)
Ing. Jozef HALCIN (Ministerstvo vnútra SR)
plk. Mgr. Rastislav JANOTA (Národný bezpečnostný úrad)
por. Mgr. Matej ŠALMÍK (Národný bezpečnostný úrad)
plk. Mgr. Stanislav ŠPANKO (Prezídium PZ)
pplk. Ing. Mgr. Jana TKÁČIKOVÁ (Prezídium PZ)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE:
mjr. JUDr. Matej KOSTREC, PhD.
por. Bc. Mgr. Liliana RÉVESZOVÁ
Mgr. Štefan ZACHAR
pplk. RNDr. Tatiana HAJDÚKOVÁ, PhD.
por. Mgr. Jana KUCHTOVÁ
JUDr. Katarína JUNASOVÁ
Ing. Igor PAVLOVIČ
Ing. Pavol KOPAČKA - AFCEA Slovakia
Ing. Ladislav KOLLÁRIK - AFCEA Slovakia

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Vstup na konferenciu je pre záujemcov bezplatný. Záväznú účasť prosíme nahlásiť cez
elektronický registračný formulár - REGISTRÁCIA najneskôr do 10. 05. 2019.
Plné texty príspevkov zasielajte na adresu: stefan.zachar@minv.sk najneskôr do 15. 06. 2019
Ubytovanie si účastníci konferencie zabezpečujú vo vlastnej réžii.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Hlavní partneri:

Mediálny partner:

Partneri:

