
pojem preklad prísne jednotný preklad

zodpovednosť, sledovateľnosť
alias iným menom, prezývka, alias

vystupovanie

nezávislé vystupovanie

preverenie získania aplikácie

aplikačné kontrolné prvky

preverenie vývoja aplikácie

preverenie implementácie aplikácie

preverenie údržby aplikácie

trasovanie a mapovanie aplikačného softvéru

aplikačný systém

primerane , náležite

posúdenie, určenie, hodnotenie

zadanie, poverenie, priradenie, určenie 

uistenie

prístup

dôkazy auditu 1

audítorské expertné systémy

Audit charter štatút auditu 1

plán auditu

program auditu

Audit risk riziko auditu

výber vzoriek pre audit

audítorské štandardy

autentifikácia

právomoc, dovolenie, poverenie, autorita

východiská 1

postupy najlepšej praxe, najlepšia prax

biznis

počítačom podporované techniky auditu

certifikačná autorita

zoznam odobratých certifikátov

testovanie súladu

počítačová forenzná analýza

závery

okolnosti/ hľadisko/ ohľad

riadiaci cieľ, cieľ riadenia

kontrolné riziko

záber / pokrytie

kryptografia

detailné kontrolné prvky IS

detekčné riziko

digitálny podpis

náležitá starostlivosť

náležitá profesionálna starostlivosť

účinnosť

efektívnosť, hospodárnosť

elektronický podpis

faktor, ktorý umožňuje/ umožňujúci faktor

poverovací list

Error chyba

Error risk riziko chyby

dôkazy 1

vystavenie (hrozbe, riziku)

zistenia

všeobecné kontrolné prvky

univerzálny audítorský softvér

image (disku) obraz disku, image disku

nezávislosť

nezávislé vystupovanie

nezávislý prístup

inherentné riziko

Integrity integrita

interné kontrolné prvky, interná/vnútorná kontrola

vypočúvanie

nezrovnalosti

poskytovateľ internetových služieb

log záznam, log

potreba smernice 1

objektívnosť

prevádzkové riziko/ operačné riziko

Outsourcing outsourcing / externe zabezpečované služby

accountability

Appearance 
Appearance of independence 

Application acquisition review 

Application controls 

Application development review 

Application implementation review 

Application maintenance review 
Application software tracing and mapping 

Application system 

appropriately

assessment

assignment

assurance
Attitude 

Audit evidence 

Audit expert systems 

Audit plan 
Audit programme 

Audit sampling 
audit trail auditný záznam

auditing  auditovanie

auditing standards
Authentication

authority

backgrounds
benchmark benchmark / porovnanie
benchmarking benchmarking / porovnávanie
best practice

business 

CAATs (Computer Assisted Audit Techniques) 

Certificate authority (CA)

Certificate revocation list

Compliance testing 
computer forensics

conclusions

consideration
control objective

Control risk 

Corporate governance corporate governance
coverage (pozri scope)

Cryptography

Detailed IS controls 

Detection Risk 

Digital signature

Due care 
due diligence due diligence/ hĺbkový audit

Due professional care 
effectiveness

efficiency

Electronic signature
enabler

Engagement letter 

Enterprise governance podniková governance

evidence 

Exposure 

findings

General controls 

Generalised audit software 

Hash function hašovacia funkcia

Independence 

Independent appearance 

Independent attitude 

Inherent risk 

Internal control 

interrogation

Irregularities 

ISP (Internet service provider) 

IT Governance IT governance

logging logovanie

Materiality významnosť/ materialita

need for guideline

Nonrepudiation nepopierateľnosť/ neodmietnuteľnosť

Objectivity 
operational risk



pojem preklad prísne jednotný preklad

indikátory výkonnosti

výkon audítorskej práce 1

prierezové kontrolné prvky IS

množina, populácia

odborná spôsobilosť

sponzor projektu

projektový tím

verejný kľúč

primerané uistenie /náležité, odôvodnené

relevantné dôkazy auditu

spoľahlivé dôkazy auditu

reziduálne/ zvyškové riziko

povinnosť, zodpovednosť, funkcia

Risk riziko

hodnotenie rizík

výberové riziko / riziko výberu vzorky, riziko vzorkovania

rozsah

dohoda o úrovni poskytovaných služieb

poskytovateľ služieb

používateľ služieb

mal by

zručnosť
sound vhodný / dôkladný / rozumný/ solídny

substantívne testovanie

dostatočné dôkazy auditu

proces životného cyklu vývoja systémov 

stanovené podmienky

testovacie dáta

Top-level management vrcholový manažment

Trust dôvera

vhodné dôkazy auditu

Utility software softvérová utilita

workshop pracovný seminár / workshop 

Performance indicators

performance of audit work

Pervasive IS controls 
Population 

Private key privátný kľúč, súkromný kľúč

Professional competence 

Project sponsor 

Project team 

Public key
Reasonable assurance 

Relevant audit evidence 

Reliable audit evidence 
reputational risk riziko súvisiace s reputáciou/ reputačné riziko

Residual risk

responsibility

Risk assessment 

Sampling risk 
scope (rozsah, častý výskyt, pozri coverage)

Service level agreement (SLA) 
Service provider 

Service user 
should (všade)

skill

Substantive testing 
Sufficient audit evidence 

Systems development life cycle process 

Terms of reference 

Test data 

Useful audit evidence 

whistle blower
informátor, sťažujúci sa/ osoba, ktorá reportuje nesprávne 
správanie


	slovnik

