
► Dozvuky konferencie Kybernetická bezpečnosť

Podcast nabitý kybernetickou praxou pohľadom špičkových odborníkov. Ako je na tom legislatíva a prax?
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Spoločnosť Poradca podnikateľa zorganizovala 5. - 6. októbra 2020
už II. ročník konferencie s názvom „Kybernetická bezpečnosť“.
Portál Bezpečnosť v praxi bol pri tom. Konferencia sa konala pri
dodržaní prísnych bezpečnostných opatrení. Redakcia podcastu
Incident bola priamo na mieste konania a nahrala rozhovory so
zaujímavými ľuďmi – prednášateľmi aj účastníkmi. Tieto rozhovory
vám prinášame v podcaste č. 83, ktorý nájdete na
http://www.incident.sk/. Má takmer 100 minút, ale stojí za vypočutie,
či už naraz, alebo po častiach.
 

Kto bol pri mikrofóne, o čom bol rozhovor a kde
v podcaste začína?

1. Silvia Milová, marketingová riaditeľka v spoločnosti
Poradca podnikateľa 
Aké je byť marketingovým riaditeľom a organizovať
konferencie v čase pandémie. 
od: 02:15 min.

2. Ivan Makatura, generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej
bezpečnosti 
O úlohách Kompetenčného centra, čo znamená „merať bezpečnosť“ a čo prinesie najbližšia
budúcnosť. 
od: 07:20 min.

3. Ján Lichvár, konateľ spoločnosti AXENTA s.r.o. 
Aká je cesta zákazníka od Analýzy po Audit kybernetickej bezpečnosti 
od: 26:05 min.

4. Tomáš Zaťko, výkonný riaditeľ spoločnosti Citadelo 
Ako vyzerá bezpečnosť firmy očami etického hekera 
od: 38:55 min.

5. Zuzana Omelková, účastník konferencie, školiteľ v oblasti IT bezpečnosti 
O pridanej hodnote bezpečnostných konferencií 
od: 55:00 min.

6. Pavol Draxler, security manažér v spoločnosti Binary Confidence 
Aké náročné je ísť po stopách páchateľa kyberzločinu 
od: 57:25 min.

7. Juraj Koreň, výkonný riaditeľ spoločnosti Sprecher Automation 
O kybernetickej bezpečnosti systémov priemyselných technologických zariadení, aké sú rozdiely
medzi IT a OT a mýty a povery ... 
od 1:19:08 min.
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/emsec
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/ing-peter-matej
http://www.incident.sk/


 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Prajeme príjemné počúvanie:

We're sorry but Podbean Player doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to
continue.

 

 
 

 

Za kyber-zážitky ďakujeme našim kolegom:

Profivzdelávanie.sk a Eurokódex.sk
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Objednať ročný prístup v e-
shope zakon.sk
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/o-portali-bezpecnost-v-praxi.htm
https://www.profivzdelavanie.sk/
http://eurokodex.sk/
https://www.zakon.sk/eshop/bezpecnost-v-praxi/p-1571459.xhtml


Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!
 

Prihlásiť sa na
odber
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-z-titulky/aktuality-a-novinky-portalu-bezpecnost-v-praxi.htm

