Medzinárodný kongres ITAPA 2020
7. – 9. december 2020, Crowne Plaza Bratislava
Digital Talks powered by ITAPA (pondelok, 7. december 2020)

Čas

Registrácia účastníkov, ranná káva

7:30 – 8:30

Inovatívne Slovensko: from Zero to Hero?

Moderátor: Ľubomír Straka, technologický redaktor a Samuel Arbe, ITAPA
Z Bruselu prichádzajú na Slovensko signifikantné zdroje, ktoré budeme môcť využiť v najbližších rokoch. Vo vzťahu k týmto zdrojom Slovensko pripravuje Národný integrovaný reformný plán, ktorý definuje na aké priority tieto zdroje využijeme.
Tiež sa pripravuje nové programové obdobie, ktoré bude financovať značnú časť verejných investícií až do roku 2027. Zároveň nová vláda deklaruje svoju proreformnú orientáciu. Aké reformu čakajú Slovensko? Ako využijeme nové zdroje na
transformáciu a reštart slovenskej ekonomiky? Podarí sa nám zo Slovenska vytvoriť inovatívnu, kompetentnú, ale aj inkluzívnu krajinu, ktorá bude inšpiráciou pre zvyšok sveta a Európy? Viac sa dozviete v diskusii Inovatívne Slovensko: from
Zero to Hero?

8:30–10:15

Úvod moderátora - videozáznam (aj o bezpečnosti na ITAPA 2020: Airclean – videozáznam; ActivePure – videozáznam; SANOstation - videozáznam)
Priemyselná budúcnosť Slovenska – Richard Sulík, minister hospodárstva SR – videozáznam
Slovensko dlho spalo – prichádza reštart – Eduard Heger, minister financií SR – videozáznam
Keynote – Céline Gauer, Director-General – Head of the Recovery and Resilience Task Force (RECOVER) – videozáznam
Budú nové zdroje z Bruselu liekom pre slovenské zdravotníctvo? – Jana Ježíková, Ministerstvo zdravotníctva SR – videozáznam
Sme pripravení na Digitálnu Európu? – Marek Antal, štátny tajomník, MIRRI – videozáznam
Čo a ako urobiť, aby sme znovu dobiehali tých najsilnejších? – Ivan Mikloš, MESA 10 – videozáznam
Stratégie CVTI SR v podpore inovácií v SR - Ján Kyselovič, CVTI – videozáznam
Diskusia – videozáznam
Eduard Heger (minister financií SR), Céline Gauer (Európska komisia), Ladislav Miko (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku), Jana Ježíková (Ministerstvo zdravotníctva SR), Ján Oravec
(Ministerstvo hospodárstva SR), Ivan Mikloš (MESA), Marek Antal (MIRRI), Rudolf Urbánek (Microsoft Slovakia)

Coffee-break

10:15–10:45

Transformácia priemyslu

Moderátor: Ľubomír Straka, technologický redaktor
PARTNER PANELU: BROSE

10:45 – 12:15

Inovácie, digitalizácia, robotizácia, nové technológie – to všetko prináša pokrok
v mnohých oblastiach života a ekonomiky. Ako sa Slovensku darí v oblasti
rozvoja priemyslu, zavádzania internetu vecí do praxe, rozvoju konceptu
Industry 4.0 alebo využívaní big-data analýz sa budeme rozprávať so
zaujímavými hosťami z priemyslu, akademickej obce, ale aj štátu.

Úvod moderátora
Má štát v pláne napomôcť digitálnej transformácii
priemyslu? – Emil Fitoš, ITAS - videozáznam

Dátové a inovatívne zdravotníctvo
Moderátor: Milan Andrejkovič, MIRRI

Dostupnosť kvalitných, verifikovaných a pravidelne updatovaných dát je v oblasti
zdravotníctva stále veľký problém. Pritom práve kvalitné dáta sú nevyhnutné na
správne rozhodovanie sa v oblasti zavádzania inovácií naprieč zdravotníctvom.
ITAPA prináša pohľad na víziu štátu v oblasti práce s dátami, vrátane diskusie
o dátových tokov a praktického využitia dát pre efektívnejší manažment zdrojov.

Úvod moderátora – videozáznam
Údaje o zdravotnej starostlivosti pri riadení klinickej
starostlivosti a verejného zdravia; vízie a praktickosť – Adam
Kozierkiewicz, JASPERS, Európska investičná banka –
videozáznam

Ako reformovať Slovensko?
- diskusný panel
Moderátor: Samuel Arbe, ITAPA
Slovensko bude mať v najbližších rokoch prístup k niekoľkým
miliardám eur, ktorých účelom bude realizácia kľúčových reforiem
v oblastiach, ktoré majú zmierniť ekonomické a sociálne dopady
globálnej krízy. Cieľom týchto financií je vytvoriť udržateľnú
a odolnejšiu ekonomiku, ktorá bude pripravená na výzvy súvisiace so
zelenou a digitálnou tranzíciou.O Mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti ale aj o Národnom integrovanom reformnom pláne sa
dozviete práve v tomto paneli.

Úvod moderátora
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Reálne prípady transformácie priemyslu – Ivan Kasanický,
SAS Slovakia - videozáznam
Podnikové mobilné riešenia – efektivita naprieč všetkými
odvetviami biznisu- Branislav Valach, Resco - videozáznam
Technológie budúcnosti už dnes – Radovan Furmann, CEIT
- videozáznam
Ako podporujú európske superpočíače inovácie? – Lukáš
Demovič, SAV - videozáznam
Digitalizácia a mobilita ako nevyhnutná súčasť
novodobých podnikov – Peter Semančík, Resco videozáznam

Dátové analýzy v zdravotníctve: quo vadis? – Róbert Babeľa,
Ústav zdravotníckych disciplín VŠZaSP sv. Alžbety –
videozáznam
Čo prináša digitálna transformácia zdravotníctva pacientovi? Jozef Benčík, SAS Slovakia – videozáznam
Stavebné kamene pre národnú stratégiu zdravotných údajovDaren Wilson, Roche Slovensko – videozáznam

Ignite session

Ignite session

Autonómne vozidlo STU – od montážnej dielne k vývoju
autonómnych áut - Marek Galinski, FIIT STU - videozáznam
Leadership prostredníctvom dát: Prieniky umelej
inteligencie s oceľou – Juraj Sabol a Robert Vandlík, U.S.
Steel Košice - videozáznam

DISKUSIA – videozáznam

AIM COVID-19 – Michal Ivantyšyn, ITAPA - videozáznam
Budú nás liečiť počítače? Umelá inteligencia a budúcnosť
medicíny – Martin Spano, futurista - videozáznam

Ignite session
Otvorené stratégie – Tamás Szőke, Európske centrum
manažmentu - videozáznam

OBED

12:15 – 13:15

Cesta k priemyslu 4.0 – diskusný panel

Nové eurofondy pre Slovensko

Moderátor: Ľubomír Straka, technologický redaktor

Moderátor: Tamás Szőke, Európske centrum manažmentu

Diskusný panel zameraný na problematiku priemyslu 4.0. Pozvanými diskutérmi
sú zástupcovia akademickej obce, priemyslu, profesijných združení.

Viac ako 80% verejných investícií na Slovensku je financovaných práve
z eurofondov. Rok 2020 je práve rokom, v ktorom prebieha nastavenie toho ako
budú vyzerať eurofondy po roku 2021. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie plánuje realizovať sériu verejných konzultácií k tomu ako by mali
byť nové eurofondy nastavené tak aby čo najlepšie reflektovali rozvojové potreby
Slovenska. Európska komisia predstavila 5 politických cieľov, ktoré chce napĺňať
prostredníctvom kohéznej politiky. O tom, ak budú nastavené nové eurofondy,
v akej synergii budú s Fondom obnovy, či sa podarí Slovensku zefektívniť
čerpanie, kedy naozaj začne programové obdobie, čo sa z neho bude financovať sa
dozviete práve v tomto paneli.

Úvod moderátora
13:15 –14:45

Diskusný panel - videozáznam
Tomáš Valášek, Výbor NR SR pre európske záležitosti
Martin Giertl, Splnomocnenec vlády pre rozvoj
občianskej spoločnosti
Lívia Vašáková, Úrad vlády SR
Peter Balík, MIRRI
Peter Goliaš, INEKO

Diskusný panel – videozáznam
Richard Sulík, podpredseda vlády SR pre ekonomiku a minister
hospodárstva SR
Peter Blaškovitš, SIEA
Lukáš Demovič, SAV
Emil Fitoš, ITAS
Eva Stejskalová, MicroStep

Úvod moderátora
Príprava na ďalšie programovacie obdobie na Slovensku – nie
je čas strácať – Barbara Jermol Marcinčák, Európska komisia,
Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku –
videozáznam

Ako vybudovať modernú a inovatívnu
nemocnicu?
Moderátor: Peter Musil, LF UK
Jednou z tém, ktoré rezonujú v slovenskej diskusii o kvalite
poskytovania zdravotnej starostlivosti je potreba budovania nových
nemocníc a modernizácie exstujúcej siete. Štát aj súkromný sektor
realizujú konkrétne kroky k tomu aby na Slovensku nové nemocnice
vznikali. Ako majú vyzerať, ako majú fungovať a ako zabezpečiť aby
poskytovali nemocnice služby na európskej úrovni?

Úvod moderátora
Digitálna nemocnica na Slovensku už nie je iba
snom – Vladimír Dvorový, Svet zdravia – videozáznam
Nová nemocnica v Martine – Martina Antošová,
Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja –
videozáznam
Je bezpapierová nemocnica iba mýtus? – Rastislav
Karbas, Prosoft Košice – videozáznam
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Ignite session
Inteligentná hmla – Michal Porubec, Realtime Technologies
SK – videozáznam
Inteligentná automatizácia e-commerce a retail logistiky
spoločnosti Dedoles – Peter Bilík, ANASOFT – videozáznam
Výdrž batérie zbavená tajomstva – Tibor Zavadil,
BatteryCheck – videozáznam
Workforce manažment v energetike s využitím
inteligentných optimalizačných platforiem – Viktor Cingel,
PosAm – videozáznam
AI supercomputer – Slavomír Maťašovský, Tachyum –
videozáznam
14:45 – 15:15

Nové programové obdobie – Ľuboš Littera, MIRRI –
videozáznam
Odporúčania samosprávy pre nové eurofondy – Michal
Kaliňák, ZMOS – videozáznam
Otvorené riadenie fondov EÚ: partnerstvo a spolupráca od
programovania po implementáciu – Miroslav Mojžiš, Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti –
videozáznam
Ako zjednodušiť eurofondy? – Matúš Drotár, MIRRI –
videozáznam
DISKUSIA – videozáznam
panelisti a Ľudmila Majláthová (Zastúpenie EK v SR), Rudolf
Urbánek (Microsoft Slovakia)

Efektívna nemocnica – Rastislav Karbas, Prosoft
Košice a Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe –
videozáznam
DISKUSIA – videozáznam

Ignite session
Industrial 3D Services – podpora výkonu
a bezpečnosti pracovníkov v prvej línii – Mário
Šotter, Novitech Group - videozáznam
SANOstation – ochrana zdravia vďaka digitálnym
inováciam – Andrej Šturc, SANOSTATION videozáznam

Coffee-break
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Vysokorýchlostná konektivita pre rozvoj
priemyslu a spoločnosti
Moderátor: Ľubomír Straka, technologický redaktor
PARTNER PANELU: Orange Slovensko
Úvod moderátora
Ako prichádza 5G na Slovensko – Andrej Doležal, minister
dopravy a výstavby SR – videozáznam
V2X. Cesta do budúcnosti? – Rafal Jaczyński, Huawei –
videozáznam
Národný plán širokopásmového prístupu a broadbandové
ciele Slovenska – Radoslav Repa, MIRRI – videozáznam

15:15 – 17:00

Diskusný panel – videozáznam
panelisti
Peter Čapkovič, Orange
Milan Ištván, PPP
Ivan Marták, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb
Peter Šebo, PS:Digital

Verejné obstarávanie:
ako nakupovať inovácie?
Moderátor: Pavel Nechala, advokát
PARTNER PANELU: Pedal Consulting
Slovensko nebolo schopné obstarať prostriedky končiaceho programového
obdobia. Projekty stoja, peniaze sa nečerpajú. A teraz prichádza nové programové
obdobie s ďalším balíkom zdrojov. Avšak prichádzajú, najmä, historicky najväčšie
zdroje určené pre Fond obnovy. Zatiaľ je debata najmä o tom, na aké priority sa
použije Fond obnovy. Ale sme vôbec schopní tieto peniaze obstarať? Neskončí to
znovu tak, ako vždy doteraz, že peniaze sa nestihnú vyčerpať a nakoniec
prepadnú? Čo robiť, aby sa tak nestalo?

Úvod moderátora – videozáznam
Strategické využitie PPI na úrovni EÚ: P.A. modernizácia,
posilnenie postavenia a opätovné spustenie hospodárstva –
Tomas Matraia, Strategy, Partnerships and Internationalization –
videozáznam
Verejné obstarávanie ako nástroj na vybudovanie Moderného
a úspešného Slovenska - Vladimír Oros, Tatratender –
videozáznam
Inovatívne prístupy v oblasti verejného obstarávania –
skúsenosti a prax v európskom kontexte – Jana Bieliková,
PEDAL Consulting – videozáznam
Platforma inovatívnych riešení – Michal Číž, MIRRI –
videozáznam

Financovanie digitalizácie a inovácií – ako
využiť miliardy z Bruselu v zdravotníctve?
Moderátor: Peter Musil, LF UK
PARTNER PANELU: Dôvera zdravotná poisťovňa
Európska únia mobilizuje zdroje, ktoré majú smerovať okrem iných
oblastí aj do zdravotníctva. Odborná diskusia o tom ako pomôcť
slovenskému zdravotníctvu, kam smerovať nové zdroje a ako
maximalizovať ich efektivitu bude predmetom tejto panelovej diskusie.

Úvod moderátora
Diskusný panel – videozáznam
Juraj Bárdy, Alisiq
Peter Balík, MIRRI
Martin Fojtik, Dôvera zdravotná poisťovňa
Martin Smatana, Asociácia na ochranu práv pacienta

DISKUSIA – videozáznam
panelisti a Peter Kulich (Slovensko.Digital), Jaroslav Lexa (Úrad
pre verejné obstarávanie SR)
17:00 – 17:30

Ukončenie prvého dňa kongresu – čaša vína
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Čas

Kongres ITAPA 2020 (utorok, 8. december 2020)

7:30–8:30

Registrácia účastníkov, ranná káva

Budovanie digitálneho štátu

Moderátor: Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
eGovernment sa na Slovensku buduje už od roku 2007. Je situácia dnes, po 13 rokoch od začiatkov ideálna alebo máme pred sebou ešte stále veľké výzvy? Je národná koncepcia informatizácie verejnej správy tá správna cesta? Ako
dnes jej tvorcovia hodnotia koncept a implementáciu? Vidia posun oproti kritickému hodnoteniu OPIS-u a plnenia predošlej koncepcie? Ako to vidia zástupcovia štátu? Ako to vidí nová vládnuca garnitúra? Aká je situácia ohľadom
bezpečnosti eGovernmentu na Slovensku?

8:30 – 10:20

Úvod moderátora - videozáznam
Otvárací príhovor: Budovanie digitálneho štátu – Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu - videozáznam
Vovnútri TikTok – reťazenie viacerých webových zraniteľností za účelom prevzatia kontroly – Oded Vanunu, Check Point - videozáznam
Zima sa blíži – je čas konať!“ – Taavi Kotka, Jio Research Center, Estónsko - videozáznam
Digitalizácia Česka – Vladimír Dzurilla, MV ČR - videozáznam
Zastúpenie pri tech stole – prečo potrebujeme ženy v IT? – Anja Monrad, Dell Technologies - videozáznam
Príklady digitálnej transformácie fiškálneho ekosystému v Poľsku – Tomasz Gajewski, Microsoft Poland - videozáznam

Coffee-break

10:20 – 10:50

Digitálna transformácia verejnej správy
Moderátor: Lucia Kondáš, ITAPA

10:50 – 12:10

Úvod moderátora - videozáznam
Čím sa digitálna transformácia líši od informatizácie, tak ako sme ju poznali doteraz? – Emil Fitoš, ITAS - videozáznam
Príprava novej koncepcie eGovernmentu – Peter Kucer, MIRRI - videozáznam
Kde je inovatívna budúcnosť Slovenska? – Roman Tuchyňa, Microsoft - videozáznam
Robíme eGovernment pre ľudí? - Pavol Frič, DITEC - videozáznam
Zlepšenie zdravia pomocou inteligencie a konektivity – Rafal Jaczyński, Huawei - videozáznam
mID – Adrián Belánik, DEUS - videozáznam
Digitálna transformácia bez narušenia dôvery – Carsten Huth, Checkmarx – videozáznam
DISKUSIA - videozáznam

12:10–13:10

OBED
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Digitálna transformácia verejnej správy
Moderátor: Milan Ftáčnik, Slovenská informatická
spoločnosť

eGovernment sa na Slovensku buduje už od roku 2007. Je situácia
dnes, po 13 rokoch od začiatkov ideálna alebo máme pred sebou ešte
stále veľké výzvy? Je národná koncepcia informatizácie verejnej
správy tá správna cesta? Ako dnes jej tvorcovia hodnotia koncept
a implementáciu? Vidia posun oproti kritickému hodnoteniu OPIS-u
a plnenia predošlej koncepcie? Ako to vidia zástupcovia štátu? Ako to
vidí nová vládnuca garnitúra? Aká je situácia ohľadom bezpečnosti
eGovernmentu na Slovensku?

13:10 –14:40

Úvod moderátora - videozáznam
Čo funguje a čo nie – Ľubor Illek, Slovensko.Digital videozáznam
eDemokracia – Vladimír Čavojec, INDRA videozáznam
Čo sa stane nevieme. Aj tak sa môžeme pripraviť –
Ludek Šafař, Dell Technologies - videozáznam
Transformácia – áno či nie? – Ivo Kovačič, ATOS IT
Solutions and Services - videozáznam
Od eGovernmentu k Smart Governmentu – Viera
Uherová, Oracle Slovensko - videozáznam
DISKUSIA - videozáznam
panelisti
Peter Kucer, MIRRI

Mestá budúcnosti

Kde sú digitálne zruční ľudia?

Smart City, inteligentné mesto – toto slovné spojenie dnes používajú politici,
odborníci, primátori aj starostovia. „Smart“ má rôzne definície, od tých jednoduchších,
až po komplexné. Tie vidia Smart City ako ekosystém manažmentu mesta, práce
s dátami, využívaním analytických nástrojov a nasadením IoT riešení. Tento panel
ponúkne pohľad na úspešné smart projekty, ktoré sa podarilo úspešne uviesť do
života. Svetové metropoly, hlavné mestá, ale aj malé mestečká a dediny po svete sa
v mnohých krajinách sveta snažia o transformáciu. Dnes im hrozí, že rýchla
urbanizácia prinesie len chaos s množstvom problémov. Koncept smart city usiluje
o premenu, ktorá zmení mestá na inteligentné organizmy, ktorých hlavnou úlohou je
zabezpečenie udržateľného rastu a kvalitného životného prostredia pre svojich
obyvateľov. Príďte sa inšpirovať, ako budovať mesto budúcnosti.

Stojíme dnes na prahu revolúcie. Prichádza vek digitalizácie, ktorá
v našich životoch veľa zmení. Podľa nedávnej štúdie OSN bude 65%
dnešných školákov pracovať na pozíciách, ktoré dnes ešte ani
neexistujú. Už dnes cítiť nedostatok digitálnych zručností v pracovných
pozíciách, kde ešte pred piatimi rokmi neboli potrebné. A IT sektor hlási
čoraz intenzívnejší nedostatok ľudských zdrojov. Ako prispôsobíme náš
vzdelávací systém výzvam zajtrajšieho trhu práce? V paneli sa pozrieme
na aktuálnu situáciu na trhu práce z pohľadu digitálnych zručností a vývoj
v oblasti IT. Predstavíme si aktivity firiem a neziskových organizácií, ktoré
smerujú k zvyšovaniu digitálnych zručností a zamyslíme sa nad
stratégiou pre budúcnosť.

Moderátor: Martin Horváth, MIRRI

Úvod moderátora
Akčný plán inteligentnej samosprávy – Ján Masaryk, MAKERS –
videozáznam
Ako zefektívniť prácu v jednej z najväčších samospráv –
Malvína Melkovičová, Resco – videozáznam
Mesto si zaslúži Mestský parkovací systém – Michal Bróska,
PosAm – videozáznam
Sú slovenská mestá pripravené byť SMART? – Miroslav Kulla,
Východoslovenská energetika – videozáznam
Asseco SAMO jako platforma (nejen) pro Smart City – Filip
Kadeřábek, Asseco Central Europe – videozáznam
Ako vybudovať dátové mesto – Dagmar Ceľuchová Bošanská,
Futuristiq – videozáznam
DISKUSIA – videozáznam
panelisti a Viliam Kall, Veľký Šariš

Ignite session

Ignite session

Výsledky volieb vo Vašom smartfóne – Andrej Časný,
Oracle Slovensko - videozáznam
Holistická architektúra eGovernmentu – Pavel
Hrabě, poradca českej vlády - videozáznam

Aj slovenské samosprávy fungujú digitálne a bezpečne - Roman
Jedinák, DATALAN - videozáznam

Moderátor: Katarína Rausová, ITAPA

Úvod moderátora
Ľudské zdroje pre IT – Ivan Láska, Trexima –
videozáznam
UPSKILLING ako investícia do budúcnosti našej
krajiny – Marcela Havrilová, Microsoft Slovakia videozáznam
Ženy – príležitosť pre IT – Anna Záhorčáková, DITEC audiozáznam
Kde sú digitálne zručnosti? – Mário Lelovský, ITAS audiozáznam
Podpora rozvoja digitálnych zručnosti na Slovensku –
Tomáš Jucha, MIRRI - audiozáznam
Čo znamená byť digitálne zručný? – Mária Bieliková,
Kempelenov inštitút inteligentných technológií audiozáznam
DISKUSIA - audiozáznam
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Coffee-break

14:40 - 15:00

Vyhlásenie víťazov súťaže Cena ITAPA 2020 - videozáznam

15:00 – 15:30

Okrúhly diskusný stôl
Moderátor: Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Nový spôsob riadenia eGovernmentu.Prečo by sa to teraz malo podariť? Diskusia kľúčových predstaviteľov eGovernmentu

15:30 – 16:30

Úvod moderátora
Nový spôsob riadenia eGovernmentu – Marek Antal, MIRRI - videozáznam
Hostia: Marek Antal (MIRRI), Pavel Karel (NASES), Vladimír Dzurilla (MV ČR), Emil Fitoš (ITAS), Pavol Frič (DITEC), Gabriel Lachmann (Slovensko.Digital), Rastislav Janota (NCKB SKCERT), Pavol Miroššay (Slovensko IT) - videozáznam

16:30 – 18:00

Ukončenie druhého o dňa kongresu – raut

Čas

Cybertapa powered by ITAPA (streda, 9. december 2020)

7:30 – 8:30

Registrácia účastníkov, ranná káva

Kybernetická bezpečnosť
Moderátor: Lukáš Neduchal, Asociácia kybernetickej bezpečnosti

8:30 – 10:00

Úvod moderátora
Kybernetická bezpečnosť v kontexte hybridných hrozieb, prečo je nevyhnutné sa na kybernetickú bezpečnosť sústrediť? - Rastislav Janota, NCKB SK-CERT - videozáznam
Ako sa Slovensko pripravuje na digitálnu totalitu čínskeho typu - Pavol Lupták, Nethemba - videozáznam
Útok čakajte odvšadiaľ- Andrej Aleksiev, Check Point - videozáznam
Budúcnosť dneška – Ramses Gallego, MicroFocus - videozáznam
Nedajte šancu hrozbám vďaka sofistikovaným EDR nástrojom - Július Selecký, ESET - videozáznam
Na jedno oko slepý a na druhé nevidí - Roman Čupka, Flowmon Networks - videozáznam
Bezpečnostné operácie riadené umelou inteligenciou - Zsolt Géczi, FORTINET - videozáznam
Asociácia kybernetickej bezpečnosti - Ivan Makatura, KCCKB - videozáznam
DISKUSIA - videozáznam

10:00 – 10:30

Coffee-break
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Legislatíva v kybernetickej bezpečnosti

Kybernetická bezpečnosť vo verejnej správe
Moderátor: Martin Florian, MIRRI

Moderátor: Ondrej Bóna, SLSP

Kde sa práve v legislatíve nachádzame? Je regulácia v tejto oblasti
dôležitá? Je to statický stav alebo sa tiež vyvíja?

Ako je na tom štátna správa a samospráva naozaj? Je kybernetická bezpečnosť
prioritou? Obstarávame projekty tak, aby v nich už bolo myslené na bezpečnosť?
A ako sme na tom s odborníkmi na bezpečnosť?

Existujú vraj dva typy organizácií: tie, ktoré zažili bezpečnostný incident a tie,
ktoré o tom nevedia. Ako správne robiť detekciu, od konkrétnych nástrojov, cez
ľudí, až po procesy, nám prídu povedať ľudia, ktorí nasadzovali dohľad v
bankách, nemocniciach a kritických štátnych systémoch.

Moderátor: Rastislav Janota, NCKB SK-CERT

Úvod moderátora
10:30 – 12:00

Diskusný panel - videozáznam
Ján Adamovský (SLSP), Miloslava Gábrišová
(Energotel), Dalibor Kačmář (Microsoft ČR), Rastislav
Kováč (UKP PPZ), Blanka Vargová (U.S. Steel,
Košice)

Úvod moderátora - videozáznam
Skúsenosti s overením identity na mobilných zariadeniach
prostredníctvom biometrie - Peter Kampa, SOFTEC videozáznam
Dosiahnutie vysokých štandardov pre bezpečný softvér v
procesoch verejného obstarávania - Carsten Huth, Checkmarx
- videozáznam
Diskusný panel - videozáznam
panelisti a Andrej Bederka (Digitálna Koalícia), Huth Carsten
(Checkmarx), Peter Kampa (SOFTEC), Richard Kiškovač
(MIRRI), Martin Sulík (NASES)

5G siete z pohľadu bezpečnosti

Diskusný panel - videozáznam
panelisti a Ján Andraško (Binary Confidence), Roman Čupka
(Flowmon Networks), Marek Zeman (Tatra Banka)

Incident handling

Audit

Moderátor: Rastislav Janota, NCKB SK-CERT

Moderátor: Milan Pikula, NCKB SK-CERT

Moderátor: Ivan Makatura, KCCKB

Siete 5G sú nová výzva, vo vyvíjajúcom sa geopolitickom prostredí
budovanie sietí novej generácie 5G v sebe obsahuje nové výzvy.
Ako takéto siete navrhnúť a obstarať tak, aby sa minimalizovali
riziká?

Aké sú najčastejšie typy bezpečnostných incidentov? Príďte sa od popredných
odborníkov dozvedieť, ako sa riadi riešenie bezpečnostných incidentov. Ako typ
incidentu vplýva na spôsob riešenia. Odborníci sa v debate podelia o svoje
skúsenosti a doteraz nepublikované príhody z riešenia zaujímavých incidentov.

Ako hodnotiť úroveň kybernetickej bezpečnosti? Rozdiely medzi auditom,
testovaním a certifikáciou... Aké sú možné objekty posudzovania a kľúčové
indikátory rizika v kybernetickej bezpečnosti?

Úvod moderátora
Achilles, našli sme 400 slabosti v QUALCOMM
chip - Tomáš Vobruba, Check Point – videozáznam
súčasťou diskusie
Diskusný panel - videozáznam
panelisti a Jaroslav Ďurovka (ORANGE), Juraj Eliáš
(O2 Slovakia), Marian Ščasný (Úrad pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb),
Rene Summer (Ericsson), Tomáš Vobruba
(CheckPoint)

14:30 - 14:40

Úvod moderátora
Detekcia úniku dát v DNS komunikácií s pomocou
strojového učenia na platforme Splunk - Marek Kľoc, LYNX videozáznam
Ako efektívne “loviť” hrozby a vyšetriť incidenty - Július
Selecký, ESET - videozáznam
AI Virtuálny Bezpečnostný Analytik pre SecOps - Peter
Kočík, FORTINET - videozáznam

OBED

12:00 – 13:00

13:00 – 14:30

Detekcia incidentov

Úvod moderátora - videozáznam
Nová generácia SOC pre post-pandemickú oblasť SecOps Ramses Gallego, MicroFocus - videozáznam
Diskusný panel - videozáznam
panelisti a Peter Bielik (Národné centrum zdravotníckych
informácií), Martin Lohnert (Void SOC), Marián Trizuliak (ZSDIS),
Marek Zeman (Tatrabanka)

Úvod moderátora
Diskusný panel - videozáznam
Vladimír Donáth (VÚB), Štefan Čupil (PWC Slovensko), Marián
Illovský (Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej
bezpečnosti), Lukáš Neduchal (EMARK analytics)

Technická prestávka

8

Digital Talk
Vieme čeliť hybridným hrozbám a dezinformáciám?
14:30 - 15:30

15:30 - 16:00

Hostia: Jaroslav Naď (minister obrany SR), Martin Klus (štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR), Peter Kovařík (prezident Policajného zboru), Rastislav
Janota (NCKB SK-CERT) - videozáznam

Ukončenie tretieho dňa kongresu – čaša vína

Corona-free ITAPA 2020: Hygienické opatrenia počas kongresu
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