
Bratislava, 7. mája 2018

P O Z V Á N K A

V mene Českej biskupskej konferencie a Konferencie biskupov Slovenska Vás srdečne pozývame
na Jarnú medzinárodnú konferenciu ITAPA, ktorá sa uskutoční 22. mája 2018 v hoteli  Crowne
Plaza v Bratislave.

Nadväzujúc  na  blok  prednášok  Katolíckej  cirkvi  na  medzinárodnom  kongrese  ITAPA  2017
(prednášky sú dostupné na stránke  https://itapa.ecclesia.sk/2017/) a následné kroky, vykonané
ČBK a KBS, ktoré vyústili do spoločného memoranda o elektronizácii cirkevných procesov (text
memoranda na stránke TK KBS), radi by sme Vám predstavili riešenie ochrany osobných údajov
v kontexte  aktuálnej  legislatívy  EÚ  a  našich  krajín,  osobitný  dopad  na  cirkevné  elektronické
informačné  systémy  a  vybrané  prípadové  štúdie  riešenia  elektronizácie  procesov  v  Pražskej
a Bratislavskej arcidiecéze.

Súčasťou  bloku prednášok Katolíckej  cirkvi  bude i  okrúhly  stôl  a  panelová  diskusia  venovaná
kybernetickej  bezpečnosti,  ochrane  osobných  údajov  a  dôveryhodnej  komunikácii  v  prostredí
Cirkvi.

Zámerom  nášho  bloku  je  nielen  prezentácia  primeraného  rozsahu  informácií,  potrebných
pre rozhľad a inšpiráciu pracovníkov cirkevných inštitúcií,  ale – a to predovšetkým – vzájomná
výmena  a  zdieľanie  informácií,  vďaka  ktorej  je  možné  hľadať  a  implementovať  optimálne
technologické  riešenia,  šetriť  náklady  na  vývoj,  implementáciu,  zabezpečenie  a  prevádzku
informačných technológií  a podstatne skrátiť  čas potrebný na vývoj a zavedenie elektronizácie
procesov do praxe.

Či už vzhľadom na Vaše pastoračné a pracovné povinnosti, alebo pre svoj osobný rast vnímate, že
je vhodné prehĺbiť si rozhľad v uvedenej problematike a podeliť sa o skúsenosti, budeme radi, ak
prijmete pozvanie na blok prednášok Katolíckej cirkvi v rámci Jarnej konferencie ITAPA, ktorá sa
uskutoční 22. mája 2018. Blok prednášok Katolíckej cirkvi začína o 9.00, pričom registrácia bude
možná už od 7.30.

Prosíme, aby ste svoju účasť potvrdili emailom na adrese registracia@ecclesia.sk.

S úctou za organizačný tím

ThLic. Ing. Peter Šantavý
Technologický manažér IT projektov

KBS a ABÚ v Bratislave
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