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Pracujete v oblasti auditu IS, informaãnej
bezpeãnosti alebo riadenia IT/governance 
a chcete si zaistiÈ kariérny a odborn˘ 
postup?

Buìte uznávan˘ ako expert vo va‰ej profesii
získaním certifikátu Certified Information
Systems Auditor™ (CISA®), Certified
Information Security Manager® (CISM®) 
alebo Certified in the Governance of
Enterprise IT® (CGEIT®).

Certifikáty ISACA sú globálne akceptované 
a celosvetovo uznávané. Kombinujú v sebe
úspe‰né absolvovanie skú‰ky, odborn˘ kredit
va‰ej doteraj‰ej praxe a získané vzdelanie.

S certifikátom ISACA získavate moÏnosÈ 
postúpiÈ vo svojej kariére, posilÀujete 
svoj odborn˘ kredit a pridávate hodnotu
svojmu zamestnávateºovi.

StaÀte sa CISA®, CISM® alebo CGEIT®:

získavate v˘hodu pri uchádzaní 
sa o zamestnanie,

zvy‰ujete svoj hodnotov˘ potenciál 
pre zamestnávateºa,

roz‰irujete rozpoznávanie svojej osoby 
ako experta.

Od roku 1978 viac ako 70 000 odborníkov 
z viac ako 150 krajín získalo CISA certifikáciu.

ISACA je známa ako celosvetovo uznávaná 
profesijná vzdelávacia asociácia urãená mana-
Ïérom i ‰pecialistom. Odborníkom, ktorí riadia,
kontrolujú a hodnotia informaãné technológie 
a informaãné systémy v organizáciách.

StaÈ sa CISA znamená, Ïe ste preukázali schop-
nosti, znalosti a skúsenosti.
Odporúãania alebo Ïivotopis môÏu obsahovaÈ
va‰e skúsenosti a vedomosti, ale oznaãenie 
CISA za va‰ím menom to aj dokazuje.

Potvrìte svoje vedomosti.

Zlep‰ite svoju dôveryhodnosÈ.

Získajte známku odbornosti, ktorú 
hºadajú zamestnávatelia aj klienti.

ByÈ drÏiteºom CISA predstavuje maÈ 
v˘hody v kariére, ako aj vy‰‰í plat.

Nedávna nezávislá ‰túdia vykonaná Foote Partners 
a Certification Magazine zaraìuje drÏiteºov 
certifikátov CISA a CISM medzi najlep‰ie platené 
IT profesie.

Aktuálny profil CISA demon‰truje rastúci vplyv 
a autoritu CISA audítorov v organizáciách:

viac ako 2 600 CISA audítorov je teraz 
zamestnan˘ch ako CEO, CCO alebo in˘ch 
ekvivalentn˘ch vrcholov˘ch v˘konn˘ch pozíciách,
viac ako 2 000 ich pôsobí ako riadiaci 
pracovníci útvaru auditu, partneri auditu 
alebo hlavní audítori,
viac ako 5 700 ich pôsobí ako CIO, CSO,
riaditelia bezpeãnosti, bezpeãnostní manaÏéri 
alebo konzultanti,
viac ako 8 300 ich pôsobí ako riaditelia útvarov
auditu, manaÏéri alebo konzultanti,
viac ako 7 000 ich pôsobí ako riaditelia IT 
oddelenia, manaÏéri alebo konzultanti,
pribliÏne 11 800 ìal‰ích CISA audítorov je 
zamestnan˘ch v seniorsk˘ch, riadiacich alebo
konzultaãn˘ch pozíciách v IT audite alebo 
riadení rizík a súladu.

Certifikácie ISACA®

sú predpokladom 
i podmienkou úspechu

Certified Information Systems Auditor

„Počas dvanástich rokov od získania certifikátu CISA môžem jednoznačne potvrdiť jeho kľúčový 
význam a opodstatnenie v odbornej i podnikateľskej praxi.“ 
Ivan Kopáčik, CISA, CGEIT. Riaditeľ,  Gordias, s.r.o.

„Skúsenosti z mojej praxe potvrdzujú, že certifikát CISA je v členských štátoch EU všeobecne uznávaný 
a jeho nositelia sú vnímaní ako odborníci so systematickou prípravou v oblasti auditu a bezpečnosti IT.“ 
Kristína Lachová, CISA. Vedúca oddelenia auditu IT, Národná banka Slovenska.



Certified in the Governance of Enterprise IT
CISM je certifikácia pre
jednotlivcov, ktorí riadia, 
spravujú, navrhujú, 
kontrolujú a hodnotia
informačnú bezpečnosť 
organizácie. 

Viac ako 11 000 osôb 
z viac ako 80 krajín 
sveta doteraz získalo 
certifikáciu CISM.

Odlí‰te sa od in˘ch odborníkov v bezpeãnosti IT.

Dopyt po zruãn˘ch odborníkoch v oblasti informaãnej 
bezpeãnosti stále stúpa. Ubezpeãte sa, Ïe máte konkurenãnú 
v˘hodu pred ostatn˘mi.

CISM demon‰truje va‰e skúsenosti v riadení 
informaãnej bezpeãnosti.

Ak máte tri alebo viac rokov skúseností v riadení informaãnej
bezpeãnosti organizácie alebo ste vykonávali podobné funkcie
a zodpovednosti, bude certifikácia CISM ako ‰itá na mieru 
va‰im vedomostiam a zruãnostiam.

Zv˘‰te svoj zárobkov˘ potenciál s certifikáciou CISM.

Podºa prieskumu Foote Partners 2008, medzi viac ako 22 000 
IT odborníkmi pokr˘vajúcimi vy‰e 170 rôznych certifikátov,
sa umiestnila certifikácia CISM v „Prvej päÈke“.
Mzdov˘ nárast pre CISM odborníkov je za posledn˘ch 
12 mesiacov pribliÏne ‰tvornásobne vy‰‰í ako pri in˘ch 
zaznamenan˘ch bezpeãnostn˘ch certifikáciách.

Získaním certifikácie CISM sa zaradíte medzi elitu a odlí‰ite 
sa od ostatn˘ch ako kvalifikovan˘ odborník v oblasti
informaãnej bezpeãnosti.

Certifikácia ISACA pre
jednotlivcov zapojených
v riadení IT je určená 
pre širokú škálu 
odborníkov 
na základe ich znalostí 
a uplatňovania princípov
a postupov riadenia IT.

Máte vedomosti 
a kvalifikáciu 
pre riadenie IT ?

Zv˘‰te svoju dôveryhodnosÈ a vplyv.

Úspe‰né spoloãnosti vedia, Ïe jedn˘m z kºúãov˘ch 
komponentov riadenia podnikateºsk˘ch aktivít je riadenie IT.
MôÏe sa tak vytvoriÈ konkurenãná v˘hoda zv˘‰ením 
operaãnej efektivity, lep‰ími informáciami o obchode 
ako aj vyuÏitím time-to-market.

...ale to uÏ urãite viete. Urãite uÏ máte vedomosti a odborné 
znalosti, ktoré sú dôleÏité a cenné pre va‰e podnikanie.

Získajte certifikát CGEIT, získate a potvrdíte tak odborn˘ 
kredit na v˘konnej úrovni riadenia vo va‰ej organizácii.

Podºa prieskumu ISACA’s 2008 Top Technologies bude 
korporátne orientované IT riadenie druh˘m najv˘znamnej‰ím 
podnikateºsk˘m problémom, ktorému budú musieÈ IT manaÏéri 
a vrcholové vedenie v nasledujúcich 12-18 mesiacoch ãeliÈ.

âi uÏ ste skúsen˘ IT manaÏér alebo business manaÏér usilujúci 
sa postúpiÈ ão najvy‰‰ie vo svojej profesii, certifikácia CGEIT 
zv˘‰i va‰u odbornú spôsobilosÈ a poskytne kredit a uznanie 
odbornosti v oblasti riadenia IT.

Certified Information Security Manager

„Spoločnosť KPMG podporuje svojich špecialistov pri získavaní odborných certifikátov ISACA. 
Prax i trh si tieto certifikáty vyžadujú a naša spoločnosť certifikovaných špecialistov vníma 
ako konkurenčnú výhodu.“ 
Peter Borák, CISA, CISM, CGEIT. Partner, KPMG Slovensko spol. s r.o.

„Na skúškach  CISA,CISM,CGEIT som zaznamenal viacero kandidátov, ktorí neostali len pri 
jednom certifikáte, ale pokračovali v získavaní ďalších. S ich držiteľmi som sa potom neraz 
stretával ako s vysoko váženými expertmi pri riešení rozličných projektov v praxi.“ 
Daniel Olejár, ISACA Slovensko Chief Examiner. Vedúci Katedry informatiky FMFI UK.

„Požiadavky na expertov, ktorí sú držiteľmi ISACA certifikátov, sú už štandardnou 
súčasťou výberových konaní. Odborná certifikácia špecialistov je dnes nutnosťou.“ 
Marián Hudák, CGEIT, CISA. Partner, Deloitte Audit s.r.o. Slovensko.



ISACA International je so svojimi viac ako 86 000
ãlenmi vo viac ako 160 krajinách renomovanou 
profesnou organizáciou a lídrom v oblasti riadenia,
bezpeãnosti a kontroly informaãn˘ch technológií.
Bola zaloÏená v roku 1969 ako EDP Auditors
Association.

ISACA Slovensko vznikla v roku 1999 ako 
obãianske zdruÏenie, ktoré úzko spolupracujúce 
s medzinárodnou asociáciou ISACA.

Cieºom slovenského zdruÏenia je zabezpeãiÈ 
potrebnú úroveÀ podpory svojim ãlenom a podporiÈ
konzistentn˘ prístup v oblasti riadenia, bezpeãnosti 
a auditu informaãn˘ch systémov v súlade 
s medzinárodn˘mi postupmi.

V súãasnosti je v ISACA Slovensko zdruÏen˘ch 
viac ako 120 odborníkov v oblasti riadenia,
bezpeãnosti a auditu informaãn˘ch systémov.
Z nich 58 je drÏiteºom CISA a ìal‰í sú drÏiteºmi 
certifikátu CISM a certifikátu CGEIT.

Kto nav‰tevuje 
klubové stretnutia,
prípravné semináre 
na CISA/CISM,
certifikáciu, kurzy 
a konferencie ABIT ?

Viac o aktuálnych 
aktivitách 
na www.isaca.sk

Hlavn˘mi aktivitami ISACA Slovensko sú:

propagácia a podpora certifikácie CISA, CISM
a CGEIT, podpora kandidátov pri registrácii 
a pri príprave na skú‰ky, zabezpeãenie 
vykonávania skú‰ky v Bratislave,

preklad ISACA ‰tandardov pre vykonávanie 
auditu IS, preloÏené ‰tandardy sú prístupné 
na web stránke ISACA Slovensko,

vzdelávacia ãinnosÈ vo forme prezentácií na
odborn˘ch konferenciách, na úrovni ãlenskej
základne, príprava seminárov pre odbornú 
verejnosÈ a sprievodn˘ch akcií pri v˘stavách,

organizácia medzinárodnej konferencie ABIT,
ktorá ponúka nové impulzy pre v˘kon profesie
v oblasti auditu a bezpeãnosti IT, ako aj fórum
na v˘menu skúseností a názorov v neformálnej
atmosfére,

od roku 2008 ISACA Slovensko spolupracuje
pri príprave odborn˘ch podujatí so spoloãno-
sÈou ASINT ASG, s.r.o.

Návštevnosť podujatí ISACA Slovensko 

„Praktické skúsenosti, odborné znalosti, ale aj nepretržité vzdelávanie sú dôležité podmienky získania ISACA 
certifikátov. Vážim si, že ISACA Slovensko pomáha tieto náročné požiadavky plniť.“
Lukáš Neduchal, CISA, FCCA. Senior manažér, Ernst& Young, k.s., Slovensko.
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