
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................ 

uhradili z nášho účtu: (číslo)............................. 

čiastku ..................... € pre (počet).................  

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ 
 

Lektor:   

JUDr. Jakub Pavčík  
Osobnyudaj.sk s.r.o. 

Spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. je v súčasnosti 

najväčším poskytovateľom služieb v oblasti ochrany 

osobných údajov.  Činnosť zodpovednej osoby 

vykonáva pre viac ako 3300 orgánov verejnej moci 

prostredníctvom 47 odborných zamestnancov 

pôsobiacich na území celého Slovenska. Disponuje 

vlastným právnym a technickým oddelením. 
 

 

 

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo   

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 
V ............................ dňa ......................... 2021 

 

Pečiatka a podpis 
 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 
„Zavše sa ukáže najväčším pochopením 

nepochopenie.“ 
    Baltasar Gracián 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

V zmysle ochrany autorských práv nie je 

možné z ONLINE seminára realizovať 

obrazové/zvukové záznamy a ďalej šíriť video 

a materiál v elektronickej podobe osobám, 

ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár. 

Použitie emailovej adresy a mena účastníka 

bude kontrolované s prihláškami. Ďakujeme. 

 
TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

           Online seminár si môžete pozrieť na zariadení pripojenom na 

internet a to cez: 

- stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory,  

- notebook, 

- smartphone alebo tablet. 

Prihlasovať sa môžete len prostredníctvom našej webovej stránky 

www.rvcmartin.sk, kde je potrebné zadať emailovú adresu účastníka, 

ktorý sa na seminár pripojí, v prípade väčšieho počtu prihlásených 

účastníkov je potrebné poslať za každého prihlášku zvlášť. 

Po uzávierke prihlášok Vám pošleme pokyny na pripojenie.  

Budeme pracovať cez aplikáciu Microsoft Teams. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

 

v spolupráci s Osobnyudaj.sk 
 

Vás pozýva na ONLINE 

legislatívno-informačný seminár  

 

 

 
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                        11. máj 2021 
 

 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcmartin.sk/
http://www.rvcmartin.sk/


PROGRAM 

DODÁVANÉ SLUŽBY A DOKUMENTY 

AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 

• preverenie účinnosti súčasných prijatých bezpečnostných opatrení 

v organizačnej, 

personálnej a technickej oblasti 

• odhaľovanie a posúdenie zraniteľnosti informačných systémov 

• klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných 

systémov 

• vypracovanie záverečnej správy a dokumentácie o výsledkoch 

auditu spolu s 

opatreniami na nápravu 

• zlepšenie stavu kybernetickej bezpečnosti v organizácii 

OSOBNÝ KYBER STRÁŽCA 

• poskytnutie špičkového fyzického firewallu 

• zvýšenie ochrany vášho interného IT prostredia bez zásahu do 

súčasnej siete 

• pravidelné testovanie vášho IT prostredia 

• ochrana proti útokom na vaše IT prostredie 

• bezpečné oddelenie lokálnej siete od internetovej siete 

• minimalizácia bezpečnostných rizík 

• ochrana siete pred prichádzajúcou škodlivou komunikáciou 

• zvýšenie ochrany osobných údajov a dôležitých dát 

• chránené prostredie pre voľnejší a bezpečnejší tok dát 

• kontrola dát v reálnom čase počas prevádzky 

• nepretržitá dostupnosť služby 

• podpora technickými expertmi – Vaša znalosť IT problematiky nie 

je nutná 

IT A BEZPEČNOSTNÁ PODPORA 

• riešenie každodenných IT problémov 

• telefonická podpora a tiketovací systém pre nahlasovanie 

problémov 

• individuálne riešenie zákazníckych požiadaviek 

• návrh riešení pre proces riadenia bezpečnostných incidentov a 

riešenia pre bezpečnosť webových sídiel a ich služieb 

• nastavenie štandardu v ktorom sú siete a informačné systémy 

schopné odolávať na 

určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje 

dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, 

prenášaných alebo spracúvaných údajov 

• školenia a vzdelávanie poverených zamestnancov 

• konzultácie a poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti 

 

Lektor: 

JUDr. Jakub PAVČÍK 

Osobnyudaj.sk s.r.o. 

Spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. je v súčasnosti najväčším 

poskytovateľom služieb v oblasti ochrany osobných 

údajov.  Činnosť zodpovednej osoby vykonáva pre viac ako 3300 

orgánov verejnej moci prostredníctvom 47 odborných 

zamestnancov pôsobiacich na území celého Slovenska.  

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                            11. máj 2021 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia   

Uzávierka prihlášok:  9. máj 2021 

Poplatok: 

člen RVC Martin bez poplatku 

nečlen RVC  35,00€/účastník 
 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC : IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku 

a má platnosť faktúry. 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 11052021 ŠS: IČO organizácie 

do 9. mája 2021 

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 15. apríl 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       PhDr. Dušan  GALLO  

riaditeľ ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na ONLINE legislatívno-informačný seminár 
 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ,  
 

ktorý sa uskutoční dňa   

11. mája 2021 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

........................................................................... 
 

Titul, meno a priezvisko, email: 
 

........................................................

........................................................

........................................................ 
 

 

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

 
 

Tel.: _________________________________
  

V _________________  dňa _______________ 
   

    

    podpis 
 

 

 
 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 9. 5. 2021 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

