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Schéma vzdelávania

Cieľom vzdelávacích aktivít Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti 
je poskytnúť účastníkom kvalitné teoretické znalosti a základné zručnosti pre výkon praxe  
v kybernetickej bezpečnosti. Zároveň pomáhame pripraviť záujemcov na certifikačné skúšky v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti (Manažér KB a Audítor KB).

Sme tu pre profesionálov ale aj pre bežných používateľov informačných a komunikačných technológií, 
pre ktorých v rámci nášho poslania budujeme povedomie pre ich bezpečné používanie. 

Zárukou kvality našich školení je fakt, že ich pripravili a zároveň ich školia profesionáli kybernetickej 
bezpečnosti, ktorí dlhodobo pôsobia v praxi KB v rôznych sektoroch. Obsah kurzov je vyváženou 
kombináciou technologických trendov, aktuálnej legislatívy, procesných štandardov, osobných 
skúseností a zároveň priestorom pre Vaše otázky a spoločné diskusie. Na praktických workshopoch 
sa naviac naučíte základné zručnosti v oblastiach výkonu práce Manažéra KB.

Obsah kurzov je pripravený tak, aby bol 
prínosom pre účastníkov aj v procese 
zvládnutia oficiálnych certifikačných skúšok 
na roly Manažéra kybernetickej bezpečnosti  
a Audítora kybernetickej bezpečnosti.

Podmienky absolvovania kurzov:
• Kurz Audítor KB je nadstavbou kurzov 

Manažér KB-1 a KB-2 a nie je možné ho 
absolvovať samostatne

• Certifikačnú skúšku je možné absolvovať aj bez 
účasti na kurzoch, ale nie je to odporúčané

• Pre účasť na certifikačnej skúške nestačí 
absolvovanie kurzov,  je potrebné splniť  aj 
podmienky praxe a vzdelania uvedené  na 
stránkach www.cybercompetence.sk

• V prípade záujmu o absolvovanie viacerých 
špecializačných kurzov a workshopov ich 
odporúčame absolvovať v poradí KKI-RR-RKČ-RD
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KB:  	 Kybernetická	bezpečnosť
KKI:  	Klasifikácia	informácií	a	kategorizácia	sietí	 
	 a	informačných	systémov
RR: 	 Riadenie	rizík	v	KB
RKČ:	Riadenie	kontinuity	činností	
RD: 	 Riadenie	dodávateľov	a	tretích	strán
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OrgaNiZácia KurZOV
Kurzy organizujeme ako verejné v našich školiacich priestoroch v Bratislave a to kombinovanou formou 
(prezenčne aj online, pričom účastník si vyberie formu, ktorá mu viac vyhovuje). 

V prípade šesť a viac záujemcov z jednej organizácie Vám radi pripravíme neverejnú formu kurzu 
priamo vo Vašich priestoroch v termínoch a forme, ktorá Vám najviac vyhovuje.

KONtaKt
Mgr. Monika Terkovičová – Manažérka vzdelávania 
+421 918 802 072, vzdelavanie@cybercompetence.sk  
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KuRZy KyBeRnetICKej 
BeZPeČnOStI

Nie sme platitelia DPH

Prehľad KyBerNeticKej 
BeZPečNOsti
naučí bežných používateľov bezpečne 
pracovať s informačnými a komunikačnými 
technológiami (IKt) a úspešne sa brániť 
bežným formám kybernetických útokov

 Trvanie: 1 deň
 Maximálny počet účastníkov: 12
 Cena: 280 €

ZáKlady KyBerNeticKej 
BeZPečNOsti
Cieľom kurzu, určeného najmä pre It  
a biznis manažérov, je vysvetliť terminológiu, 
princípy a poskytnúť základné odborné znalosti 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

 Trvanie: 1 deň
 Maximálny počet účastníkov:  12
 Cena: 320 €

ZáKladNé KurZy:

audítOr KyBerNeticKej 
BeZPečNOsti
Komplexná príprava na výkon roly Audítora 
kybernetickej bezpečnosti pre územie SR a príprava 
na certifikačnú skúšku Audítora kybernetickej 
bezpečnosti (akreditácia SnAS) v zmysle vyhlášky 
národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z.z.

 Trvanie: 2 dni
 Maximálny počet účastníkov: 12
 Cena: 590 €

MaNažér KyBerNeticKej 
BeZPečNOsti 1 a 2
Komplexná príprava na výkon roly 
Manažéra kybernetickej bezpečnosti z 
pohľadu riadenia a prevádzky kybernetickej 
bezpečnosti v zmysle vyhlášky národného 
bezpečnostného úradu.

 Trvanie: dva dvojdňové kurzy
 Maximálny počet účastníkov: 12
 Cena: 590 € (za každý z kurzov)

NadstaVBOVé KurZy:

ŠPecialiZačNý wOrKshOP
Workshopy praktickou formou práce v skupinách 
na reálnom príklade vhodne doplnia teóriu  
z špecializačných kurzov

 Trvanie: jednodňové workshopy podľa 
     zamerania KKI/RR/RKČ/RD

 Maximálny počet účastníkov: 9 (3x 3 skupiny)
 Cena: 320 € (za každý z workshopov)

ŠPecialiZačNý KurZ
Špecializačné kurzy uchádzačom prinesú 
podrobné znalosti a postupy potrebné pre 
oblasti klasifikácie informácií & kategorizácie 
IS a sietí, riadenia rizík, riadenia kontinuity 
činností a riadenia dodávateľov a tretích strán

 Trvanie: jednodňové kurzy podľa zamerania
 Maximálny počet účastníkov: 12

        Cena: 320 € (za každý z kurzov)

ŠPecialiZačNé KurZy: ŠPecialiZačNé wOrKshOPy:


