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Konferencia o kybernetickej bezpečnosti Security mení termín 
 
Dôvodom je úsilie usporiadateľov minimalizovať aktuálne riziká spojené so šírením 
koronavírusovej infekcie a záujem zachovať unikátny charakter akcie 
 
Bratislava 4. marca 2020 – Konferencia Security 2020 neprebehne v avizovanom termíne 11. a 12. 
marca. Organizátori sa snažia predísť rizikám, spojeným s usporiadaním veľkej medzinárodnej 
akcie v dobe akútneho výskytu koronavírusovej infekcie. Spoločnosť AEC v súčasnosti intenzívne 
jedná o náhradnom termíne, ako najpravdepodobnejší sa črtá september 2020. Program 
konferencie zostáva bez zmeny, už zakúpené vstupenky sú aj naďalej platné, presný dátum 
konania bude včas upresnený. 

  
Rozhodnutiu usporiadateľov presunúť termín konania najväčšej nezávislej tuzemskej udalosti 
zameranej na kybernetickú bezpečnosť predchádzalo dôkladné zváženie všetkých okolností a 
opakované konzultácie s účastníkmi akcie, s partnermi aj so zodpovednými pracovníkmi Ministerstva 
zdravotníctva ČR. 
  
Firmy sa z pochopiteľných dôvodov snažia chrániť svojich ľudí a v dôsledku súčasnej situácie im 
neodporúčajú zúčastniť sa veľkých akcií, naviac s medzinárodným presahom. V prípade konferencie 
Security sa tieto opatrenia týkajú okrem samotných účastníkov aj prednášajúcich.  
  
„Na konferencii malo vystúpiť 31 hovorcov z ČR aj zo zahraničia,“ konštatoval Igor Čech, 
marketingový manažér AEC, a dodal: „Počet tých, ktorí nás boli nútení požiadať o odhlásenie stále 
rástol. V posledných dňoch sa jednalo o štyroch prednášajúcich a mnoho desiatok účastníkov.“ 
  
Dlhšie ako týždeň tak ľudia z usporiadateľskej spoločnosti AEC pracovali s krízovými plánmi pre 
prípad, že by bolo treba radikálne zmeniť spôsob organizácie konferencie. Operatívne zaistili 
potrebnú techniku a vybavenie pre prednášanie formou telemostu a začali kontaktovať 
zainteresovaných. 
  
Konferencie Security sa každoročne zúčastňuje viac ako 600 návštevníkov a ukázalo sa, že mnoho z 
nich túto akciu vnímajú predovšetkým ako príležitosť pre stretnutie, výmenu skúseností a 
networking. Riešenie v podobe telemostu by konferenciu ochudobnilo práve o tento dôležitý aspekt. 
  
Za rozhodnutím krizového štábu AEC zmeniť, aj napriek všetkým logistickým a ďalším komplikáciam, 
termín konania 28. ročníka konferencie stojí úsilie minimalizovať aktuálne riziká spojené so šírením 
koronavírusovej infekcie, rovnako ako aj snaha zachovať unikátny charakter jedného z 
nejzaujímavejších tuzemských stretnutí IT odborníkov. 
  
„Behom posledných hodín som hovoril s mnohými predstaviteľmi prihlásených firiem. Všetci ľutovali 
vzniknutú situáciu a zároveň do jedného kvitovali naše finálne rozhodnutie najsť pre konferenciu 
náhradny termín,“ uviedol Igor Čech.  
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Podľa jeho slov sa všetci zhodli na tom, že ako prednášajúce, tak aj hlavné tohtoročné témy, teda 
Skutočné bezpečnostné incidenty a Cloud Security, sú príliš atraktívne na to, aby bola konferencia 
Security 2020 odbitá polovičným riešením.  
  
 
O spoločnosti AEC 
AEC patrí od svojho založenia v roku 1992 k popredným poskytovateľom služieb v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti. Kvalita ponúkaných riešení sa opiera o dlhoročnú prax v oblasti 
informačných technológií a overených štandardov, vrátane legislatívy EU. AEC pomáha svojim 
klientom riešiť tie najnáročnejšie bezpečnostné výzvy dnešného sveta a zorientovať sa v nových 
produktoch a technológiách. Spoločnosť, ktorá má medzi svojimi zákazníkmi finančné inštitúcie, 
podniky z oblastí telekomunikácií, utilít ale aj inštitúcie verejnej správy, maximalizuje efektivitu 
svojich opatrení tým, že dokáže unikátnym spôsobom kombinovať prístupy etických hackerov, 
technologických inžinierov, konzultantov i skúsených audítorov. Popritom taktiež disponuje tímami 
pre špecifický servis ako je forenzná analýza, brandprotection, CSIRT a inými, ktorých dostupnosť na 
Slovensku je stále minimálna. Od roku 2019 je AEC členom Aricoma Group, najväčšieho ICT holdingu 
v regióne Česko-Slovensko. Členovia Aricoma Group poskytujú komplexné ICT služby pre firemnú 
sféru a ako súčasť investičnej skupiny KKCG sú základom pre európsku expanziu ICT aktivít tejto 
skupiny. Viac sa dozviete na www.aec.sk. 
 
 
Kontakty pre média: 
Zdena Mallinu 
Public Relations    
E: pr@aec.cz 
T: 775 993 393 
 
Igor Čech 
Marketing Manager    
E: igor.cech@aec.cz  
T: 774 470 288 
 

http://www.aec.sk/
mailto:pr@aec.cz
mailto:igor.cech@aec.cz

