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 Kybernetická bezpečnosť 
 Pozvánka na pracovné raňajky 

 

 

 
 
Vážená pani/vážený pán, 

 
dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné raňajky 
venované kybernetickej bezpečnosti a ďalším témam 
v oblasti bezpečnosti a riadenia rizík. 
 
Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 13. septembra 2018 
od 8:30 hod. v priestoroch spoločnosti Deloitte 
na Einsteinovej 23 v Bratislave. 
 
Slovensko stále nemá prijatú vyhlášku s opatreniami na 
dosiahnutie kybernetickej bezpečnosti. Preto je dôležité, 
aby spoločnosti vedeli: 

• k akým bezpečnostným incidentom vo svete 
dochádza najčastejšie, 

• čo všetko môže odhaliť dôkladný audit kybernetickej 
bezpečnosti, 

• čo by mali obsahovať zmluvy s dodávateľmi, ktorí 
zabezpečujú prevádzku sietí a informačných 
systémov. 

 
Na podujatie pozývame aj zástupcov Národného 
bezpečnostného úradu. 
 
PROGRAM: 

8:30 – 9:00     Registrácia a raňajky  
9:00 – 11:30   Prezentácie a diskusia 
 
 
 

 
 
DETAILY PODUJATIA: 
13. septembra 2018 od 8:30 
hod.  
Kancelária spoločnosti 
Deloitte v Bratislave 
 
 
REGISTRÁCIA: 

Prostredníctvom online 
formulára 
 
 
KONTAKT: 

vfilkusova@deloittece.com 

https://www.google.com/maps/place/Digital+Park+II,+Einsteinova+23,+851+01+Petr%C5%BEalka/@48.1301763,17.1050219,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c897221a35f19:0xfceab18ad724e22!8m2!3d48.1301763!4d17.1072106
https://www.google.com/maps/place/Digital+Park+II,+Einsteinova+23,+851+01+Petr%C5%BEalka/@48.1301763,17.1050219,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c897221a35f19:0xfceab18ad724e22!8m2!3d48.1301763!4d17.1072106
https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=127
https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=127
mailto:vfilkusova@deloittece.com
http://www2.deloitte.com/us/en.html


 
PREZENTUJÚCI: 

• Erik Saller, manažér, Deloitte 

• Michal Ďorda, senior konzultant, Deloitte 

• Róbert Minachin, advokát, Deloitte Legal 

• Lenka Novotná, koncipient, Deloitte Legal 
 
Tešíme sa na Vašu účasť a na zaujímavú diskusiu! 
 
S úctou 
 
 
Marián Hudák 
partner na oddelení riadenia rizík 

 
 

   
 

 

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti 
s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem 
predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas. 
 
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom 
v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 
krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom 
dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať 
tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží. 
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