
 
       
 

 
 

                                                                                                                                                         

POZVÁNKA 
 

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou LLARIK, s.r.o. 

Vás pozýva na 

BIZNIS RAŇAJKY 
 

Správa dát v 21. storočí 

 
Efektívna správa  a bezpečnosť firemných dát 

                    Cloud computing - jeho úrovne, výhody a nevýhody 

Finančné porovnanie 

5.jún 2018 
Lektori: Ing. Lenka Kolláriková a špecialisti zo spoločnosti LLARIK, s.r.o. 

BC Kerametal, Bratislavská regionálna komora SOPK 

Jašíkova 6, Bratislava 

Účastnícky poplatok: BEZPLATNE 

( Prihlasovací kód: 180605 ) 

Elektronická prihláška 

https://docs.google.com/forms/d/1L-PrkW-6xBwAFWh6gTYQyE3hnJd_-Ce7Mh8tyCyQrlQ/viewform


 
       
 

 
 

 

Program: 
 
08.30 hod        Prezentácia účastníkov 
 

09.00 hod  – cca 11.00  hod               
 

Ako efektívne spravovať firemné dáta, cloud computing, jeho úrovne, výhody a 

nevýhody   

 Infraštruktúra ako služba 

 Platforma ako služba 

 Softvér ako služba 

 Rozdiely, výhody a nevýhody jednotlivých riešení 

 

Bezpečnosť firemných dát 

 Bezpečnostné štandardy cloud computingu, ochrana dát pred zneužitím 
 Zálohovacie štandardy cloud computingu, ochrana dát pred poškodením 
 Porovnanie bezpečnosti vlastného riešenia a cloud computingu  

 

Finančné porovnanie 

 Investičné a prevádzkové náklady vlastného riešenia, ich porovnanie s nákladmi pri 

cloud computingu 

 Rýchlosť nasadenia inovácií  

 Dostupnosť dát, mobilita dát 

 Vplyv cloud computingu na rast predaja 

 

 

 

 
Odborný garant:                                             Mgr.Daniela Grznárik  

                                                                   e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk 

                                                                   tel.č. 02/48291297 

                                                                   fax: 02/48291260 



 
       
 

 
 

 
 

Bratislavská regionálna komora SOPK 
IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236 

Jašíkova 6,  826 73 Bratislava 29                                                                                     
tel.: 02/48291 257; fax: 02/48291260                                                                                   

e-mail: jela.bielikova@sopk.sk 
 

Záväzná prihláška 
Správa dát v 21. storočí 

Kód seminára:   180605 

Dátum:     5. jún 2018 

Miesto:     BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov 

Meno, titul: .......................................................................................................................... 

 

Funkcia:  ...................................................E-mail:............................................................... 

 

Firma: .........................................................................Tel.č.................................................. 

 

Adresa, PSČ: ........................................................................................................................ 

 

IČO: .............................................................  

Účastnícky poplatok: BEZPLATNE 

Záväznú prihlášku zašlite na vyššie uvedené kontaktné údaje.  

Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.  

Zaslaním svojej prihlášky súhlasím v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške subjektom Slovenská 

obchodná a priemyselná komora ( ďalej SOPK ). Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely aktivít 

realizovaných prostredníctvom SOPK 

Dátum:                                                                        Pečiatka a podpis: 

mailto:jela.bielikova@sopk.sk

