
Opäť nadišiel čas bilanco-
vania. Aký bol pre Vás rok 
2012? Darí sa Vám od-    

hliadnuť od všetkých negatívnych 
prognóz nie príliš jednoduchého 
obdobia? ISACA sa aj napriek 
tomu snažila svojimi celoročnými 
aktivitami vytvárať prostredie 
pre rozvoj Vášho pracovného aj 

spoločenského života. Pýtali sme 
si od Vás aj spätnú väzbu, čo po-
trebuje Váš biznis a dostali sme 
viacero podnetov. Neprestávajme 
hľadať spôsoby, ako ich realizovať 
aj v roku 2013.

Erika Slivová
ANASOFT APR, spol. s r.o.

 isaca newsletter
Novinky nie len zo sveta IT / 04 – 2012

Asociácia ISACA, založená v roku 1969, je so svojimi vyše 95 000 členmi vo 
viac ako 190 krajinách renomovanou profesijnou organizáciou a lídrom v oblasti 
riadenia, bezpečnosti a kontroly informačných technológií.

ISACA Slovensko vznikla v roku 1999 ako občianske združenie, ktoré úzko 
spolupracuje s medzinárodnou asociáciou ISACA.
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ISACA Slovensko pozýva 
na spoluprácu zameranú 
na inováciu a rozšírenie 

vzdelávacích aktivít a širšie 
zapojenie odborníkov z praxe. 

Námety na spoluprácu
zasielajte na adresu:
stefanska@isaca.sk

Ďakujeme všetkým spolupra-
covníkom a prednášajúcim, 

ktorí v roku 2012 podporili svo-
jou aktivitou ISACA podujatia
a prispeli tak k zviditeľneniu 
problematiky riadenia a efe-
ktívneho využívania IT, infor-
mačnej bezpečnosti a auditu

na Slovensku.

Rozhovory s ľuďmi 
inšpirujú

http://www.isaca.sk
https://www.isaca.org
http://www.isaca.sk
http://www.isaca.org
redakcia%40isaca.sk
mailto:stefanska%40isaca.sk?subject=
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Konferencia ABIT 2012 v znamení ochrany súkromia

Ako povedal jeden z účastníkov jesennej konferencie 
ABIT 2012, ktorá sa konala 25.10.2012, ochrana súkromia 
je chytľavá a temná téma, a vedel o čom hovorí.

Hneď po úvodných slovách predsedu ISACA Sloven-
sko pána Boráka výrazne zarezonoval právny pohľad k 
ochrane súkromia a monitorovania zamestnancov pani 
JUDr. Jany Pagáčovej. Účastníkov konferencie rozdisku-
toval nie len cez prestávky, ale i počas obeda a panelovej 
diskusie. Napriek pochybnostiam a vyvolaným obavám 
pred nezákonným monitorovaním zamestnancov, pán 
Peter Košinár z firmy Eset vo svojej prezentácii zaujal 
jednoznačné stanovisko: „Logovať a monitorovať zame- 
stnancov treba“. Pán Milan Hrdlík vo svojej prednáške ob-

jasnil prínosy analytických nástrojov zamerané na zvýše-   
nie bezpečnosti dát a následne sa pani Iveta Šťavinová 
venovala implementácii maskovania a anonymizácie citli-
vých informácií, ktorá je v telco prostredí podľa skúseností 
pánov Zanechala a Pavča nevyhnutnosťou. 

V podvečerných hodinách sa rozprúdila panelová dis- 
kusia s jasným posolstvom: monitorovanie zamestnancov 
nie je problém, ak chráni záujmy oboch strán a predchá- 
dza mu správna komunikácia tohto účelu kontroly dát.

Prezentácie z konferencie si môžete stiahnuť priamo z 
webu: http://www.isaca.sk/events/konferencie/abit-2012/

Erika Slivová, ANASOFT APR, spol. s r.o.

Udalosti

25.
10.

2012

http://www.isaca.sk
http://www.isaca.sk/events/konferencie/abit-2012/
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Rozhovory s ľuďmi inšpirujú

S akými očakávaniami ste prišli na konferenciu ABIT 
2012?

Oslovil ma predovšetkým výber hlavnej témy konferen-
cie „Ochrana súkromia“, čomu sa v práci aktuálne výrazne 
venujeme. Očakával som, že na nej stretnem odborníkov, 
s ktorými budem môcť diskutovať. V tejto súvislosti ma 
zaujal hlavne právny pohľad na túto problematiku, ako mo- 
nitorovať zamestnancov, aby to bolo v prospech zamestna- 
nca aj zamestnávateľa.

p. Okál, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Ako zatiaľ hodnotíte prínos jednotlivých prednáša-
júcich?

Ochrana súkromia je chytľavá a zároveň temná téma. 
Len pre zaujímavosť, pred nedávnom bola vydaná správa 
a rozhovor s človekom, ktorý má na starosti bezpečnostné 
monitorovacie centrum pre nadnárodnú poisťovňu v rámci 
ArcSight, kde sa zbierajú informácie z rôznych informačných 
systémov z deviatich krajín EÚ. Teraz si kladiem otáz-
ku: „Čo s tým?“. Z právneho pohľadu sa tam nachádza 
obrovské množstvo nelegálne zozbieraných informácií. 
Získané dáta sa pri tom ďalej normalizujú, korelujú a v prí- 
pade podozrenia na vznik bezpečnostného incidentu ana-
lyzujú. Takže to, čo som sa tu dnes z právneho pohľadu 
dopočul nekorešponduje s praxou. Znamenalo by to, že 
prevádzkovať takéto centrum je absolútne nelegálna čin-
nosť. Čiže niekde je zrejme problém. 

p. Vričan, Eset, spol. s r.o.

Ste čitateľom ISACA newslttera? Ak áno, v čom je 
pre vás prínosný, resp. aké informácie by ste v ňom 
uvítali?

Posledné číslo som ešte pre krátkosť času nemal mož- 
nosť čítať, ale tie ostatné som si prečítal. Uvítal som v 
nich informácie o Cobite a očakávam, že sa z neho vždy 
dozviem, aké nové aktivity ISACA pripravuje v rámci Slov- 
enska aj Ameriky spolu so zhodnotením činností, ktoré sa 
od predchádzajúceho newslettera udiali. Tiež by som v 
ňom ocenil zozbieraný prehľad všetkých akcií pre oblasť 
bezpečnosti, to vždy chýba. 

p. Zajíček, DCIT Consulting, org. zložka

Newsletter poznám a čítam ho. Obsah ďalších čísiel 
radšej ponechám na invenciu redakčného tímu.

p. Makatura, VÚB Banka, a.s.

Tento ročník ABITu sa mi zdal viac dodávateľský, 
uvítal by som v ňom informácie zo života bezpečnost-
ných manažérov z reálneho projektu. Teda nie len to, aké 

sú nové technológie a aký je Cobit super, ale prípadovú 
štúdiu prezentovanú zákazníkom, čo a ako urobili, s akými 
výsledkami, čo bolo a nebolo dobré. 

p. Hettych, Sanofi / Zentiva Slovakia

Myslím si, že naše právne prostredie, normy a zákony 
sú fádne a postih za ich nedodržanie sa ešte neaplikuje, 
resp. keď sa aplikuje, len vo veľmi slabej miere. Potom 
riadiaci manažér veľmi často reaguje na bezpečnostné 
udalosti v tom duchu, že si je vedomý problémov, uzná 
potrebu riešenia, ale na druhej strane si je vedomý, že sa 
mu nemôže nič stať. Ak uniknú informácie, zaplatí tisíc
eurovú pokutu, čo ho bude stáť stále menej ako investo- 
vanie napríklad do nového informačného systému. Zau-
jímalo by ma, aké opatrenia teda firmy môžu uplatniť na 
svoju ochranu a zároveň, ako by sa mali zákony prispôso-
biť pre prospech zamestnávateľa, aby mohol monitorovať 
svojich zamestnancov. Určila by sa tým prijateľná miera 
monitorovania, ktorá dnes chýba a bola by v súlade s 
právom.

p. Bagita, Toonet

Mojou snahou je zákazníkov motivovať, aby investovali 
do bezpečnostných riešení. Ale na Slovensku je oblasť 
bezpečnosti to posledné, čo sa rieši. Vždy má prioritu 
prevádzka IT, bezpečnosť je druhoradá. Žiaľ, takéto akcie, 
ktoré ISACA organizuje sú zákazníkmi zastúpené len v 
minimálnej miere. Ak sa tu aj zákazník dostane, sú to skôr 
ľudia z prevádzky a nie výkonný manažment, ktorý môže 
rozhodovať o zmenách. Na prvej prednáške sme mali 
možnosť vidieť, že na jednej strane sú zákony a na strane 
druhej realita. Keby mal zákazník robiť všetko len podľa 
zákonov, tak v oblasti bezpečnosti nemôže robiť nič, lebo 
by porušoval zákon. Teda monitorovacie nástroje radšej 
neimplementuje, aby nemonitoroval svojich zamestnancov. 
Na druhej strane, ak zainvestuje do svojej ochrany a bude 
napríklad sledovať a kontrolovať čo mu prechádza cez fire-
wall, znamená to, že už monitoruje svojich zamestnancov 
a porušuje zákon. Pritom zasa ak zamestnanec spôsobí 
útok alebo pošle niekomu výhražný email z firemnej IP 
adresy, zodpovednosť za tento skutok nesie zamestná-
vateľ, ktorý nemôže zamestnancov monitorovať. Zároveň 
si myslím, že právne povedomie zamestnancov v tomto 
smere je pomerne nízke. 

p. Kocian, Toonet

Ďakujem všetkým menovaným za ochotu podeliť sa so 
svojimi názormi a postrehmi a verím, že navrhované témy 
budú inšpiráciou pre ďalšie stretnutia.

Spracovala:  Erika Slivová, ANASOFT APR, spol. s r.o.

Koniec roka klope na dvere, a s ním bilancujeme aj my v redakcii. Netradične vám prinášame rozhovor a názory viace- 
rých osôb. Rozhodli sme sa využiť príležitosť konferencie ABIT 2012 a získať od účastníkov spätnú väzbu na časopis. 
Hľadali sme odpovede, akým spôsobom uberať tento časopis a aktivity ISACA Slovensko ďalej, tak aby nás práca v 
redakcii uspokojovala a vám bola prínosom.

http://www.isaca.sk
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25.
10.

2012

Abit 
2012

Pripravuje vaša spoločnosť  v roku 2013
odborný seminár, workshop alebo konferenciu  
v oblasti riadenia a efektívneho využívania IT, 

informačnej bezpečnosti a auditu IT?
ISACA Slovensko môže na vašom podujatí 

odborne i marketingovo participovať.
Sprostredkujeme efektívne zviditeľnenie  vašej 
aktivity na  ISACA webovej stránke, medzi člen-

mi zduženia a širšou komunitou IT na
Slovensku.

Kontakt: stefanska@isaca.sk

ISACA Slovensko ako pobočka celosvetovej 
asociácie ISACA poskytuje záštitu nad od-

bornými podujatiami realizovanými na
Slovensku. 

Konkrétnu formu, napr. používanie loga ISACA 
SK v propagačných materiáloch súvisiacich

s podujatím (program, inzercia v printových a 
elektronických médiách, vstupenky, zborník, 
odborný príspevok a pod.) je potrebné indi-

viduálne prediskutovať radou ISACA Slovensko.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte:
stefanska@isaca.sk

http://www.isaca.sk
mailto:stefanska%40isaca.sk?subject=
mailto:stefanska%40isaca.sk?subject=
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V piatok 30. novembra sa v najznámejšom bratislavskom hoteli Carlton 
rozžiarili azda všetky farby dúhy, čo zdôrazňovali detaily i hĺbku jeho výnimočných 
stropov. Už pri vstupe Vás oslovila slávnostná a tak trochu tajuplná atmosféra nie 
len vďaka neďalekým vianočným trhom. Každého osobne privítal prezident ISACA 
Slovensko spolu s ďalšími predstaviteľmi práve začínajúceho gala večera IT VIP 
2012. Nechýbal malý dúšok šampanského, ktoré sprevádzalo rozhliadnutie sa po 
známych tvárach. Biznis oblečenie by ste hľadali márne, keďžei šlo o ne-tradičné 
prepojenie dvoch úplne odlišných svetov - tvorivého slovenského umenia s vo-
pred danými pravidlami informačnej bezpečnosti. Začalo sa to vzrušujúcou au-
kciou umeleckých diel popredných slovenských umelcov sprevádzané vtipnou 
hrou so slovíčkami v podaní moderátora Milana Markoviča. Za  umelecké pred-
mety sa podarilo vydražiť neuveriteľných 12.400,- eur, ktorými občianske 
združenie ISACA Slovensko výrazne prispeje na zvýšenie povedomia o 
informačnej bezpečnosti na Slovensku. Po dražbe nechýbalo ani klavírne vy-
stúpenie plné dynamických prvkov, výborná večera a chutné víno s príchuťou 
lahodných tónov harfy. Polnočná tombola vzbudila záujem u viacerých účastní- 
kov ako aj možnosť vstúpiť do fiktívneho kasína a vyskúšať si tak zariskovať i 
taktizovať so žetónmi a kartami Pokra... a k tomu ešte degustovať vodku. Skoro 
ako vo filme, skvelé... 

Moje záverečné sklíčka pre šťastie putovali do celej rodiny. Organizátorom 
ďakujem za príjemný večer, opäť to bola jedna vydarená akcia.

Erika Slivová, ANASOFT APR, spol. s r.o.

Podujatie IT VIP 2012 úspešne za nami Globálny program 
certifikácie

CISA  certifikát získalo viac ako 70 000 
profesionálov po celom svete.

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

Marketingové
oddelenie

Zuzana Kopáčiková – Štefanská, PhD.
Marketing & Communication Manager

E-mail: stefanska@isaca.sk
Web Site: www.isaca.sk

Virtuálna 
kancelária

Pred každým tlačením do-
kumentu myslite na životné 
prostredie.

Edit Babincová – Fridrichová
Office Manager

Mobile: +421 918 327 238
E-mail: fridrichova@isaca.sk

Kontaktujte kanceláriu v prípade,
že ste člen ISACA a máte záujem o:

• Objednávanie študijných ma-
teriálov 

• Registrovanie na skúšku alebo        
obnovu členstva

Volajte počas pracovných dní
v čase od 8:00 – 18:00 hod.

30.
11.

2012

http://www.isaca.sk
mailto:stefanska%40isaca.sk?subject=
http://www.isaca.sk
mailto:fridrichova%40isaca.sk?subject=
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Galavečer IT VIP 2012

http://www.isaca.sk


http://www.plaut.sk
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CObit

26.
04.

2012

pf 2013

NECH VÁM ROK 2013
PRINESIE PARTNERSTVÁ, NA KTORÉ SA MOŽETE SPOĽAHNÚŤ,

MÚDRYCH TVORIVÝCH ĽUDÍ S INVENČNÝMI NÁPADMI,
ODVAHU NA ICH REALIZÁCIU.

NECH SA VAŠE SNY PREMENIA NA SKUTOČNOSŤ,
KTORÁ PREKONÁ VAŠE NAJLEPŠIE OČAKÁVANIA.

www.anasoft.sk

http://www.isaca.sk
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