Pozvánka na webinár

OSINT | WEBINT

27. október 2022
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
je certifikovaný podľa európskej normy systému
manažérstva kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
je členom European Banking and Financial
Services Training Association

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
Vás pozýva na webinár

OSINT | WEBINT
Rozsah a forma

On-line interaktívny webinár v rozsahu 1 deň.

Účastníci

Podujatie je určené najmä začiatočníkom, mierne a stredne pokročilým
užívateľom/analytikom vo finančných a ďalších inštitúciách, a zároveň pre všetkým,
ktorých daná problematika zaujíma.

Cieľ

Cieľom webinára je zoznámiť účastníkov s možnosťami vyhľadávania informácií o
právnických a fyzických osobách v otvorených zdrojoch a vo vybraných platených
zdrojoch, so zameraním na české prostredie a porovnanie so slovenským. Webinár vás
ďalej oboznámi so základnými informáciami o zachovaní anonymnosti internetového
vyhľadávania a o zakrytí vlastných stôp na internete.
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Termíny OSINT a WEBINT.
► Nástroje na vyťažovanie.
Surface web / Deep web / Dark web.
► Verejné zákazky – zdroje v ČR a SR.
Vlastná bezpečnosť na internete.
► Dotácie – zdroje v ČR a SR.
Vyhľadávače.
► Judikáty.
Google hacking.
► Mediálne archívy.
Archívy webových stránok.
► Informácie z prostredí firmy.
Najpoužívanejšie sociálne siete.
► ŠPZ, telefónne čísla.
Vyhľadávanie
na
sociálnych
► Gepard.
sieťach.
► Domaintools, rôzné WHOIS.
Inzertné servery.
► Panorama, StreetView.
Agregátory.
► EXIF dáta u fotografii.
Zdroje informácii o právnických
osobách.
Obchodný register, živnostenský register a ďalšie.

LEKTORI:
Mgr. Jiří Ráž, plk. v.v.
22 rokov v Službe kriminálnej polície a vyšetrovania, z toho 15 rokov na ÚOOZ.
• 2015 až 2016 vytvoril a viedol nový Odboru vyšetrovania kybernetickej kriminality a analytiky, kde pôsobil až do
odchodu zo služobného pomeru
• 2010 až 2015 pôsobil ako prípadový analytik.
• 2005 až 2010 viedol Odbor terorizmu a extrémizmu a spolupodieľal sa na vytvorení analytického
protiteroristického centra NKBT.

Ing. Libor Pazderský, plk. v.v.
Služobný pomer u Polície ČR 19 rokov, z toho 13 rokov ako analytik Služby kriminálnej polície a vyšetrovania, v
rokoch 2009 - 2016 pôsobil na ÚOOZ až do odchodu zo služobného pomeru.
• 2015 až 2016 sa podieľal na vytvorení Odboru vyšetrovania kybernetickej kriminality a analytiky ÚOOZ, na novo
založenom odboru viedol Oddelenie technickej podpory
• 2011 až 2016 viedol Oddelenie analytik na Odboru strategických analýz a informatiky ÚOOZ
• 2007 až 2009 viedol Oddelenie analytiky SKPV na Okresnom riaditeľstve PČR
• od roku 2003 pôsobil ako prípadový analytik SKPV na Okresnom riaditeľstve PČR

Bc. Petr Culek, kpt. v.v.
• 24 rokov u Polície ČR
• 17 let u Služby kriminálnej polície a vyšetrovania
• z toho 10 rokov na ÚOOZ a 5 rokov na Oddelení vrážd v Ústí nad Labem
• na ÚOOZ pôsobil ako analytik severočeskej expozitúry až do ukončenia služobného pomeru

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN KONANIA:

27.10.2022 v čase 9.00 – cca 16.00 hod.

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

250,00 EUR
300,00 EUR

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
IČO: 42166373
DIČ: 2022730369
IČ DPH: SK 2022730369

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

GARANT PODUJATIA:

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 +421 905 436 751
e-mail: vladimira.jackova@ibv-nbs.sk

FORMA REALIZÁCIE:

MS Teams
Odkaz na prihlásenie bude účastníkom zaslaný v organizačných
pokynoch niekoľko dní pred realizáciou podujatia.

SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SKBX
2402
0308

ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Účastníci uhradia poplatok do termínu uzávierky t. j. 20.10.2022. Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo
z internetbankingu) zašlú e-mailom na adresu vladimira.jackova@ibv-nbs.sk.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:
Záväznú prihlášku je možné stornovať iba písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia.
Zastúpenie účastníka je možné. Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných
podmienkach na: http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP.
Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu: vladimira.jackova@ibv-nbs.sk
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: www.ibv-nbs.sk
najneskôr do 20.10.2022
Kompletná ponuka vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o. je dostupná na internetovej
adrese http://www.ibv-nbs.sk

Ing. Tomáš Sokol, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.

