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Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) je zjavne spokojná so svojim projektom
digitálnych školení. Ministerstvo bolo a je pri tom kritizované za to, že v čase, kedy seniori očakávajú priamejšiu pomoc s rastom cien
energií a potravín. Argumentom je, že drahý tablet slovenského občana z biedy nevytrhne. Remišová si však kritiku zjavne príliš
nepripúšťa a projekt pretavila do reality. Záujem hlási ministerstvo napríklad z Bardejova a ďalších miest.

„Bardejov je jedno z takmer šesťdesiatich miest na Slovensku, kde beží pilotná fáza projektu na zlepšenie digitálnych zručností seniorov.
Tú spúšťame v spolupráci s Jednota dôchodcov na Slovensku, aby sme získali užitočnú spätnú väzbu na zlepšenie všetkého potrebného
v realizačnej fáze,“ píše ministerstvo na fanúšikovskej stránke.

Verí si na viac ako 170 000 seniorov

Remišová už vopred avizovala, že prostredníctvom projektu bude mať záujem osloviť veľké množstvo seniorov. Podľa mnohých seniori o
podobné projekty záujem nemajú, lebo sú z činnosti vlády do značnej miery znechutený. Ministerka si však zjavne myslí presný opak.

Foto: Fb/ministerstvoinformatizacie

„Viac ako 170 000 slovenských seniorov bezplatne vyškolíme v digitálnych zručnostiach a pomôžeme im tak vstúpiť do digitálnej doby,
lepšie sa chrániť, nadobudnúť sebaistotu v digitálnom priestore, s ktorým, na rozdiel od našich detí, nevyrastali a súčasťou ich životov sa
stal relatívne nedávno,“ povedala Remišová k téme.

Bude vás zaujímať:

Ministerstvo na projekte nepracuje samostatne, ale v spolupráci s viacerými subjektami. Aj keď je celá podstata projektu a jeho vecnosť v
súčasnej dobe spochybňovaná, Remišová projekt považuje zjavne za veľmi podstatnú vlajkovú loď svojho pôsobenia na ministerstve.

Foto: Fb/ministerstvoinformatizacie

„Dôležitým bodom pre prípravu tohto unikátneho projektu bolo vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Tá analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny, odporúča kľúč k výberu vhodných účastníkov, určuje
spôsob a metodiku školení aj zohľadňuje možné riziká. UPJŠ pre seniorov zároveň vypracovala školiace materiály pre prácu s počítačom
a s tabletom,“ uzavrelo ministerstvo.
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Mediálne partnerstvo

Po dvojročnej prestávke sa tento rok uskutoční už 4. ročník Letnej školy kyberkriminality.

Ide o 5-dňové sústredenie pre vyše 20 študentov informatiky, práva a príbuzných odborov vysokých škôl, zamerané na praktické
workshopy a prednášky v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a riešenia počítačovej kriminality.

Základná myšlienka letnej školy spočíva v tom, že bezpečnostný útok na organizáciu môže znamenať nielen riešenie kybernetického
bezpečnostného incidentu, ale súčasne aj vyšetrovanie trestného činu v rámci trestného konania.

Letnú školu aj tento rok organizujú dvaja hlavní partneri, a to Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a občianske združenie EISI,
o.z . Počas predchádzajúcich ročníkov veľké množstvo aktivít a workshopov zabezpečovali odborníci z praxe.

Hlavným cieľom akcie Letná škola kyberkriminality je umožniť študentom informatiky a práva oboznámiť sa s rôznymi aspektami
informačnej a kybernetickej bezpečnosti, počítačovej kriminality a práva informačných a komunikačných technológií. Či už z pohľadu
bezpečnostného analytika, forenzného analytika, znalca, vyšetrovateľa, respektíve rôznych právnych profesií.

Študenti sa v rámci letnej školy oboznamujú so základnými aspektami kybernetickej bezpečnosti, analýzy sieťových útokov, analýzy
škodlivého kódu, riešení jednoduchých či zložitejších bezpečnostných incidentov z technického, ale aj právneho pohľadu, forenznej
analýzy, vyšetrovania počítačovej kriminality a napokon analýzy právnych otázok súvisiacich s informačnými technológiami.

Zdroj: Cyber Awareness

Ďalším cieľom letnej školy je podpora študentov informatiky a práva v ich odbornom raste . Študent práva má po absolvovaní letnej školy
lepší prehľad o tom, čo je kybernetický útok, škodlivý kód, forenzná analýza a čo znamená riešiť kybernetický bezpečnostný incident.
Naopak študenti informatiky si osvojili poznatky z práva informačných a komunikačných technológií, počítačovej kriminality, nutné
náležitosti procesu vyšetrovania kybernetickej kriminality a práce bezpečnostných analytikov.

Nemenej významným cieľom je kooperácia študentov v interdisciplinárnom tíme . Počas predchádzajúcich letných škôl boli študenti
rozdelení do tímov. Každý tím pozostával buď z 2 študentov informatiky a 2 študentov práva, alebo 2 študentov informatiky a 1 študenta
práva. Aj tento rok bude každý tím riešiť zadané úlohy spoločne, či už pôjde o prevažne technicky zameranú úlohu alebo naopak.
Väčšina úloh vyžaduje pochopenie a riešenie problému z viacerých pohľadov (technického, právneho, procesného). Týmto spôsobom sa
študenti nielen dozvedia zaujímavé poznatky z danej oblasti, ale získajú aj praktické skúsenosti a naučia sa spolupracovať pri riešení
problémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Účastníci tejto letnej školy síce nebudú, vzhľadom na dĺžku tejto akcie, okamžite pripravení realizovať všetky úlohy profesionálneho
bezpečnostného analytika či odborníka na kybernetickú kriminalitu, ale získajú znalosti a praktické skúsenosti s kľúčovými súčasťami
tejto práce. Súčasne tak získavajú prehľad, ktorý im nepochybne pomôže pri riešení reálnych problémov.

Tento ročník letnej školy je plánovaný v termíne od 12.9.2022 (pondelok) do 16.9.2022 (piatok). Bližšie informácie o predbežnom
harmonograme tohto ročníka, ako aj o spôsobe registrácie sa nachádzajú na tomto odkaze .

Autor: Mediálne partnerstvo

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/797977820/411f756cd11ca1a4e453?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTgzMDAyNTQsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Nzk3OTc3ODIwLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.AzgI867ZAtJKkWGXde4DImwOUmn7E3hu5gzRIcEYvK8
https://zive.aktuality.sk/clanok/31EzyB7/na-krizovatke-it-bezpecnosti-a-prava-blizi-sa-letna-skola-kyberkriminality/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 8

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 9

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 10

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 11

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 12

https://monitora.sk/

	Hrdá Remišová sa opäť pochválila za tablety pre seniorov: Pomáhame im vstúpiť do digitálnej doby!   
	Hrdá Remišová sa opäť pochválila za tablety pre seniorov: Pomáhame im vstúpiť do digitálnej doby!   
	Na križovatke IT bezpečnosti a práva: Blíži sa Letná škola kyberkriminality   


