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Vás pozýva na seminár

Riadenie bezpečnostných rizík vo finančných inštitúciách
ÚČASTNÍCI:
Seminár je určený pre vedúcich pracovníkov bánk a iných finančných inštitúcií ktorí sú
zodpovední za riadenie informačnej a fyzickej bezpečnosti, compliance, IT manažment,
operačné riziko alebo interný audit. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných
útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.
CIEĽ:
Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním požiadaviek legislatívy a regulátora
finančného trhu týkajúcich sa ochrany informačných aktív ako aj ochrany hotovosti a hodnôt.
Poskytnúť teoretický základ v oblasti manažmentu bezpečnostných rizík vo finančných
inštitúciách, ozrejmiť optimálne modely organizácie bezpečnosti. Prezentovať súhrn obsahu
medzinárodných noriem, ktoré sa venujú systémom riadenia, ovplyvňujúcich úroveň
bezpečnostných rizík a vyspelosti súvisiacich procesov.
OBSAH SEMINÁRA:


Základné pojmy
- Demingov cyklus (PDCA)
- Zraniteľnosť, hrozba, riziko, strata
- Ciele bezpečnosti, zúčastnené entity



Popis procesov fyzickej a informačnej bezpečnosti a procesov manažmentu
bezpečnostných rizík
- Oblasti bezpečnosti
- Klasifikácia informácií, definícia bankového a obchodného tajomstva
- Vzťahy procesov riadenia bezpečnosti, riadenia rizík, riadenia súladu a riadenia IT
služieb
- Organizácia bezpečnosti vo finančných inštitúciách



Regulácia NBS v oblasti ochrany fyzických a informačných aktív:
- Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu NBS č. 7/2004 k overeniu
bezpečnosti informačného systému banky a pobočky zahraničnej banky
- Opatrenie NBS č. 12/2005 o analýze rizík vo fyzickej bezpečnosti
- Opatrenie NBS č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík



Legislatíva SR, zákonné požiadavky v oblasti fyzickej a informačnej bezpečnosti
a riadenia bezpečnostných rizík:
- Zákon o bankách
- Zákon o ochrane osobných údajov
- Zákon o ochrane utajovaných skutočností
- Zákon o elektronických komunikáciách
- Zákonná úprava elektronického podpisu
- Zákon o súkromných bezpečnostných službách
- Pripravovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti
- Zákon o súdnych znalcoch a tlmočníkoch
- Trestný zákon
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Vykonávacie vyhlášky NBÚ:
- Personálna bezpečnosť
- Priemyselná bezpečnosť
- Administratívna bezpečnosť
- Fyzická a objektová bezpečnosť
- Informačná bezpečnosť



Technická normalizácia v oblasti informačnej bezpečnosti, riadenia IT služieb a riadení
rizík, medzinárodné normy a normy v rámci sústavy STN



Základné pojmy technickej normalizácie
- Rada noriem ISO/ IEC 27 00x o jednotlivých doménach informačnej bezpečnosti
- ISO/ IEC 31 000 Riadenie rizík
- ISO/ IEC 20 000 Riadenie IT služieb



Základy kryptografie a šifrovej ochrany informácií
- Čo je to šifrovanie a čo je to elektronický podpis
- Elektronický, vs. vlastnoručný podpis
- Zaručený elektronický podpis, postup pri overovaní elektronického podpisu
- Časová pečiatka a spôsob jej vyhotovenia



Bezpečnostné povedomie a prístupy k jeho budovaniu

LEKTOR: Ing. Ivan Makatura, skúsený odborník v oblasti bankovej bezpečnosti

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN KONANIA:

29. apríl 2019

MIESTO KONANIA:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
Tomášikova 28A
Bratislava - Ružinov

GARANT PODUJATIA:

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541, 0905 436 719
fax: 02/4363 9314
e-mail: mario.golias@nbs.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
prezentácia:
vyučovanie:

8.45 h – 9.00 h
9.00 h – 16.00 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
na 1 účastníka bez DPH
na 1 účastníka vrátane 20 % DPH

205,00 EUR
246,00 EUR

V účastníckom poplatku je zahrnuté občerstvenie.
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BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SK BX
1836
0308

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky,
t.j. 24. apríla 2019, a priloženú IDENTIFIKÁCIU PLATBY (s názvom podujatia) zašlú ihneď
po jeho úhrade na adresu IBV NBS, n. o. Pri prezentácii sa účastníci preukážu kópiou výpisu
z účtu. Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI:
Záväznú prihlášku je možné stornovať a zmeny v objednaných službách sú možné iba
písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je
možné.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky v plnej výške.
DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA (TOMÁŠIKOVA 28A):


z hlavnej železničnej autobusom č. 61, zastávka Trnavská, s prípadným prestupom
na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie Zalužická



z autobusovej stanice Mlynské nivy autobusom č. 50, zastávka na znamenie VD Úsvit

Bližšie informácie o mestskej hromadne doprave v rámci Bratislavy môžete nájsť na stránke
http://www.imhd.sk/ba.

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu:
mario.golias@nbs.sk, resp. faxom na číslo 02/4363 9314,
najneskôr do 24. apríla 2019.
Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke www.ibv-nbs.sk.

Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete
na internetovej adrese http://www.ibv-nbs.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
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