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Asociácia ISACA, založená v roku 1969, je so svojimi vyše 95 000 člen-
mi vo viac ako 190 krajinách renomovanou profesijnou organizáciou a lí-
drom v oblasti riadenia, bezpečnosti a kontroly informačných technológií.
ISACA Slovensko vznikla v roku 1999 ako občianske združenie, ktoré 
úzko spolupracuje s medzinárodnou asociáciou ISACA.

L eto sa blíži nezadržateľným 
tempom, a ak si ako spolo- 
čníka na dovolenke neviete 

odpustiť tablet, či akékoľvek iné 
múdre zariadenie, ponúkame vám 
zopár ľahšie stráviteľných tém       
z našej ISACA Slovensko Chapter.

Ak vám nabitý pracovný pro-
gram neumožnil zájsť na Valné 
zhromaždenie, nájdete v našom 
periodiku stručný prehľad o zhro-
maždení či informáciu o tom, s aký- 
mi očakávaniami noví členovia 
rady prevzali svoje funkcie, koľko 
členov má naša ISACA Sloven-
sko Chapter, alebo s odborníkmi 
z akých oblastí sa máte možnosť 
stretnúť a podeliť o svoje skúse-

nosti. Máte záujem o niektorý 
ISACA certifikát a chcete vedieť 
ako získať CPE body a pritom 
neminúť ani cent? Dá sa to. Neve-
ríte? Návod nájdete v tomto čísle. 
Prípadne sa chcete zapojiť do akti- 
vít ISACA komunity a chýba vám 
potrebný impulz? Skúste nájsť 
inšpiráciu v príspevku o dobro- 
voľníctve alebo sa prostredníctvom 
ISACA NEWSLETTER-A podeľte  
s ostatnými o váš príspevok.

Príjemné leňošenie a vopred 
vďaka za vaše podnety a príspe-
vky.

Jana Pfeifer, CISM, CRISC

ISACA Slovensko Chapter
bol udelený

“Silver –Level Winners”
za rok 2011

Editoriál

Kalendár udalostí
2012

Redakčná rada

25.10.
ABIT 2012

15.8.
Skorá registrácia na certifikáciu
CISA/CISM/CGEIT/CRIRS

3.10.
Posledná registrácia na certifikáciu 
CISA/CISM/CGEIT/CRISC

Zimná príprava na certifikáciu
CISA/CISM

8.12.
Certifikovaná skúška
CISA/CISM/CGEIT/CRISC

30.11.
Predstavenie projektu
„Robíme IT svet bezpečným“

Šéfredaktorka:
Jana Pfeifer, CISM, CRISC

Členovia:
Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC
Erika Slivová
Miroslav Molnár, CGEIT

Marketing:
Zuzana Kopáčiková – Štefanská, PhD.

E-mail: redakcia@isaca.sk

ISACA Slovensko pozýva 
na spoluprácu zameranú 
na inováciu a rozšírenie 

vzdelávacích aktivít a širšie 
zapojenie odborníkov z praxe. 
Námety na spoluprácu zasie- 

lajte na adresu:
stefanska@isaca.sk

Rozhovory s ľuďmi 
inšpirujú

Ing. Lenka Gondová
CISA, CGEIT, CRISC

ISACA Slovensko pozýva na konferenciu

11. rocník konferencie ABIT
Ochrana súkromia
25.októbra 2012
Hotel Hradná Brána, Slovanské nábrežie 15, Bratislava – Devín
Registrácia na www.isaca.sk

http://www.isaca.sk
https://www.isaca.org
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Konferencia a workshop COBIT 5

Dňa 22. marca 2012 sa konalo 
valné zhromaždenie združenia. 
Zasadnutie otvoril a prítomných 
privítal prezident združenia pán 
Peter Borák. Zúčastnilo sa ho 52 
členov z celkového počtu 147
v rámci celého Slovenka, čím valné 
zhromaždenie nebolo uznášania 
schopné, ale prítomní súhlasili, 
aby zasadnutie pokračovalo
v stanovenom programe stretnutia. 

Zúčastnení združenia volili doda-
točných členov ISACA rady. Zo 
štyroch nominovaných boli zvolení 
Lenka Gondová, ktorej hlavnou 
úlohou bude koordinácia certifiká-
cie CISA a Miloslav Ďurčík ako 
nový organizátor Klubových veče-
rov, o čom následne na zasadnutí 
rozhodla rada ISACA. 

Ak sa ešte obzrieme do minulého 
roka, v roku 2011 združenie 
realizovalo pravidelné prípravné 
semináre pre CISA a CISM, 2.
ročník konferencie „ISACA Profess-
ional Day“, 10. ročník konferencie 
„ABIT“, Kurz sociálneho inžinier-
stva, Klubový večer na tému 

“Kryptoanarchia”. Zároveň zača-
lo vydávať elektronický  “ISACA 
NEWSLETTER – ISACA Sloven-
sko“ s kvartálnou periodicitou. 

Aj v tomto roku chce svoje pravi-
delné aktivity ďalej rozvíjať ale 
zároveň otvára nové projekty. V 
apríli realizoval ďalší ročník konfe-
rencie „ISACA Open DAY 2012 – 
COBIT 5“, pokračuje v prípravných 
blokoch certifikácie CISA/CISM“, 
vydávaní elektronického newslettera, 
v jesennej konferencii ABIT na 
tému „Ochrana súkromia“ a hľadá 
nové témy pre Klubové večery. 

Koniec roka bude zameraný na 
predstavenie projektu „IT VIP – 
Robíme IT svet bezpečným“ 
spojený s gala večerom a s chari- 
tatívnou dražbou. Podrobnosti o 
projekte a ďalších aktivitách zdru-
ženia sú dostupné na webstránke 
www.isaca.sk a na www.itvip.sk

Spracovala Erika Slivová

Činnosti a plány združenia 
ISACA Slovensko

prezentované na valnom 
zhromaždení

Udalosti

26.
04.

2012

http://www.isaca.sk
http://www.isaca.sk
http://www.itvip.sk
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Rozhovory s ľuďmi inšpirujú

Ing. Lenka Gondová
CISA, CGEIT, CRISC

Členovia ISACA si na val-
nom zhromaždení zvolili do 
rady ISACA slečnu Lenku 

spomedzi štyroch kandidátov. 
Preto sme sa zaujímali viac o jej 
súčasné i pripravované aktivity. 

V ISACA Slovensko pôsobíte 
aktívne už niekoľko rokov. Ktoré 
Vaše iniciatívy, projekty, či 
rozhodnutia z uplynulého obdo-
bia považujete za najvýznamnej- 
šie z hľadiska prínosu pre spolo- 
čnosť?
O ISACA som sa dozvedela v roku 
2004, keď za mnou prišiel jeden 
klient, že by potreboval experta 
s certifikátom CISA a myšlienkou, 
že by som si tie skúšky mohla 
spraviť. Mimochodom, dodnes si 
žiadne súvisiace služby neobje- 
dnal, ale myšlienka ma natoľko 
zaujala, že som začala zisťovať  
čo je ISACA, čím sa zaoberá
a aké sú podmienky certifikácie. 
Nakoľko som v svojej praxi prišla 
do kontaktu s riadením IT, ria-
dením IT projektov ako aj s cer-
tifikáciou systémov manažérstva 
bezpečnosti podľa medzinárod-
ných ISO noriem, spĺňala som 
podmienky dĺžky praxe a tak už 
zostávalo len naučiť sa na skúšku.
Vyštudovala som Ekonomickú 
univerzitu so špecializáciou na 
zahraničný obchod a s oblasťami 
vedomostí potrebnými na skúšku 
CISA som sa stretla len v praxi, 
preto úspešné zloženie skúšky 
bola pre mňa veľká výzva. Od čias 
učenia sa na štátnicu z obchodnej 
japončiny na Wirtschaftsuniversität 
Wien som sa na nič tak náročné 
nepripravovala, ale našťastie, 
dopadlo to dobre. Už pri učení sa 
na CISA ma očarila kvalita spra-
covania audítorských štandardov 
ISACA. Našla som tam veľa in-
špirácie aj pri poradenskej činnosti 

ale predovšetkým sú pre mňa 
ISACA štandardy neustále veľmi 
podnetným zdrojom praktických 
postupov auditu s jasným posol- 
stvom, ako môže IT audit pomáhať 
audítovaným spoločnostiam. 
Preto som rada uvítala príležitosť 
spolupracovať na prekladoch 
štandardov ISACA do slovenského 
jazyka. Tento dvojročný projekt bol 
úspešne ukončený v spolupráci 
s vyše 10 ďalšími členmi ISACA,     
s podporou rady ISACA a osobne 
viceprezidentky ISACA Slovensko 
Kristíny Lachovej. Považujem za 
veľmi dôležité, aby sa vedomosti 
obsiahnuté v štandardoch dostali 
k dispozícii čo najširšej odbornej 
verejnosti. Z tohto dôvodu bolo po-
trebné dokončiť ISACA štandardy 
do slovenského jazyka a sprístup-
niť ich bezplatne na webovej 
stránke ISACA Slovensko ako aj 
na medzinárodnej stránke ISACA 
spolu s nemnohými ostatnými 
prekladmi z angličtiny do iných 
jazykov.

K zvoleniu do rady ISACA Vám 
srdečne gratulujem. Prečo ste 
sa rozhodli kandidovať?
Kandidovať do rady by ma samú 
asi nenapadlo, skôr sa vidím v 
konkrétnych projektoch ako sú 
preklady alebo participácia v reda- 
kčnej rade newslettera. Ale keď 
prišla táto myšlienka spomedzi 
členov rady, s ktorými som bola 
v kontakte aj pred zvolením a 
ktorých si veľmi vážim, považovala 
som to za česť a ocenenie.
A tak som to skúsila a zdá sa, že 
aj členovia ISACA moju kandidatú-
ru prijali pozitívne.

Máte predstavu, ako zvýšiť 
záujem o členstvo v združení 
ISACA Slovensko respektíve ak-
tivitu jeho existujúcich členov?

Je na každom členovi ISACA, aby 
si dokázal pre seba zobrať maxi-
mum  z možných prínosov, ktoré 
ISACA svojim členom ponúka. Ak 
má niekto ambíciu vzdelávať sa, 
rásť po odbornej stránke, je pre 
neho ISACA výborným zdrojom 
vedomostí a príležitostí pre osob-
ný rast. Množstvo materiálov je 
k dispozícii zadarmo, ešte viac 
na základe členstva, ktoré nie je 
v porovnaní s možnými prínosmi  
nijak závratne finančne náročné. 
Ak však niekto v sebe túto ambíciu 
nemá, žiadna ponuka aktivít alebo 
snaha o zvýšenie záujmu zvonku 
to nevyrieši. Preto sa predovšet-
kým snažíme spolu s kolegami 
v rade alebo v rámci redakcie 
newslettera o čo najlepšiu propa-
gáciu existujúcej ponuky, ale 
zvyšok je už na každom členovi. 
V tomto čísle newslettera píšeme 
o dobrovoľníctve ako aj CPE, to 
sú presne oblasti, o ktorých som 
osobne presvedčená, že je ISACA 
ďaleko pred ostatnými združeniami 
profesionálov v oblasti IT.

Čo Vy osobne považujete za 
hlavný prínos členstva v ISACA 
Slovensko?
Už som spomínala dostupnosť ve-
domostí a príležitosť zapojiť sa do 
aktivít v rámci dobrovoľníctva. Pre 
mňa osobne bolo získanie CISA 
certifikátu a neskôr certifikátov 
CGEIT a CRISC veľkými zlomom 
v poradenskej činnosti. Certifikát 
vydaný uznávanou spoločnosťou, 
ktorý je objektívnym dôkazom 
určitého stupňa vedomostí mi pri-
niesol určitú konkurenčnú výhodu, 
ktorú dokázali oceniť klienti, kto-
rým ide o skutočnú vedomosť.

Máte vlastnú poradenskú 
spoločnosť a bohaté znalosti 
z oblasti konzultácií a audítor- 

http://www.isaca.sk


stva v IT sektore. Aká je Vaša 
skúsenosť, využívajú dnes IT 
spoločnosti krízu ako nástroj 
na investovanie do vlastného 
zlepšovania? Majú povedomie  
o  štandardoch, snahu o ich 
využitie v praxi s cieľom napr. 
zlepšiť kritické miesta svojej 
infraštruktúry, služieb IT?
Krízu považujem za prirodzený 
dôsledok  nedokonalých princípov, 
na ktorých je postavená súčasná 
politika a na to naviazaná ekono-
mika. Dalo sa to predpokladať      
a očakávanie, že všetky parame-
tre budú donekonečna len rásť   
považujem za naivné.  Múdre 
spoločnosti, s ktorými som prišla 
do kontaktu počas môjho pôsobe-
nia v poradenstve, zaobchádzajú 
aj so súčasnou situáciou tak, aby 
optimalizovali  svoje príležitosti
a hľadali nové riešenia. 
Spoločnosti, ktoré nemajú vyge- 
nerované zdroje z čias rozmachu 
a prosperity a nie sú schopné 
flexibility, dnes pomaly končia. 
Povedomie o štandardoch, snaha 
o riešenie kritických miest
a zlepšovanie je firmám vlastné 
alebo nie, na tom kríza nič nez-
menila. Skôr sa používa ako vše- 
obecná výhovorka pre pasivitu 
a odovzdanie sa okolnostiam.

Akým spôsobom chcete 
odovzdávať svoje znalosti
a skúsenosti ďalej?
Pri svojej poradenskej činnosti 
sa pohybujem veľa v oblasti ISO 
štandardov, takže aj moja aktuál-

na publikačná činnosť smeruje 
do tejto oblasti. Okrem pripravo-
vanej publikácie v spolupráci so 
SÚTN som nedávno došla do              
kontaktu s veľmi zaujímavou a no-
vou možnosťou odovzdávania 
know-how. Jedná sa o úplne nový 
pohľad na zachytenie a integráciu 
vedomostí do prostredia riadenia 
spoločnosti, ktorý je výsledkom 
výskumu a vývoja spoločnosti Big 
Ring. Ako poradca pre strategické 
riadenie firiem tiež veľmi oceňu-
jem ich model rozvoja spolupráce 
s nositeľmi know-how, ktorý je 
otvorený pre spoluprácu ďalším 
odborníkom a umožňuje tak v svo-
jej podstate skutočne čo najobjek-
tívnejšie zachytenie know-how z 
ľubovoľnej oblasti a zároveň predaj 
tohto know-how tak, aby komerčné
prínosy z jeho implementácie moti-
vovali autorov k ďalšiemu zdoko- 
naľovaniu. 

Viem o Vás, že vo voľnom čase 
vášnivo rada fotografujete. 
Čo považujete v tejto záľube 
za najväčší úspech, ktorý ste 
dosiahli?
Najväčšou odmenou je vždy 
úspešné fotografovanie samotné. 
Keď sa nám – spolu s fotografom 
Štefanom Kardošom – podarí 
vyhľadať vytúžené zviera, dočkať  
sa toho správneho okamihu pre fo-
tografiu alebo už len dobrodružst-
vo hľadania samotného. Veľkým 
druhom odmeny je tiež ako sme 
časom zistili, keď môžeme našu 
radosť z fotografovania zdieľať sa 

našimi priateľmi, ktorí sa zaujíma-
jú kde sme boli, čo sme našli, čo 
sme pri tom zažili. Táto pôvodne 
neočakávaná pozornosť nám 
prináša radosť hneď z niekoľkých 
dôvodov: znovu to prežívame pri 
rozprávaní a prezentovaní foto-
grafií, máme príležitosť priniesť 
našu radosť a potešenie aj iným   
a zároveň tak propagovať myšlien-
ky ochrany prírody. Snažíme sa
tiež o publikačnú činnosť v člán-
koch o prírode alebo o cestovaní.  

Čo je najčastejším objektom 
Vašej pozornosti? 
Predovšetkým fotografujeme 
nespútanú divokú prírodu a voľne 
žijúce zvieratá. Nedá sa povedať, 
že by som mala nejaké jedno obľú-
bené, pre mňa je to skôr snaha 
o zachytenie atmosféry a krásy 
divočiny, prinášanie príbehu na 
obraze.

Novozvolenej členke rady ISACA 
srdečne ďakujem za rozhovor
a prajem veľa tvorivých myšlienok 
a úspechov v práci i súkromí.

Ak by ste chceli dať podnety na 
rozhovory s ďalšími osobnosťami 
z IT komunity, neváhajte a píšte na 
redakcia@isaca.sk.

Zhovárala sa Erika Slivová
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Po úspešnom absolvovaní skúšok a získaní ISACA 
certifikátu, je potrebné na jeho udržanie preukazovať 
svoju odbornú spôsobilosť prostredníctvom tzv. CPE 
(„continuing professional education“) bodov. Určenie 
kritérií a dohľad nad CPE procesom má napr. v 
prípade certifikátu CGEIT („Cerified in the Governan- 
ce of Enterprise IT“) tzv. CGEIT Certification Board.

ISACA vyžaduje, aby počas obdobia 1 roka držiteľ 
certifikátu získal aspoň 20 CPE bodov a za obdobie
3 po sebe nasledujúcich rokov aspoň 120 CPE bodov.

Zozbierané CPE body sa nahlasujú na konci kalen- 

dárneho roka počas procesu predlžovania certi-
fikácie. Najjednoduchším spôsobom je elektronické 
nahlásenie CPE bodov prostredníctvom prihlásenia 
sa na Váš účet na stránke ISACA a zadania údajov
v časti „My Certifications“.

Ako sa počítajú CPE body
1 CPE hodina zodpovedá 50 minútam aktívnej účasti 
na procese ďalšieho profesionálneho vzdelávania.
CPE hodiny možno zbierať iba v hodinových ink-
rementoch, ktoré sa zaokrúhľujú nadol. Príklad vy-
počítania CPE bodov: (Tabuľka 1)

CPE body môžeme získať účasťou na rôznych
ISACA aktivitách alebo seminároch, prípadne na 
iných vzdelávacích akciách. CPE body možno získať 
napríklad:

• Publikačnou činnosťou
• Prípravou otázok na skúšky 
• Úspešným absolvovaním skúšok spojených     

s ďalším profesionálnym rastom
• Prácou v ISACA orgánoch 
• Mentoringom 
• Účasťou na konferenciách a seminároch

CPE smernice a požiadavky na získanie CPE bodov 
pre jednotlivé druhy ISACA certifikátov nájdete na 
ISACA stránke http://www.isaca.org/Certification/
Pages/maintain.aspx.

Člen ISACA môže počas kalendárneho roka zozbie- 
rať bezplatne až 72 CPE Bodov! A to nasledovným 
spôsobom:

• Vyplnením Journal kvízov http://www.isaca.
org/Journal/Quizzes/Pages/default.aspx                    
(1 CPE za každý úspešne vyplnený kvíz)

+ 6 CPE bodov za rok

• Účasťou na e-sympóziách a webinároch http://
www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/
default.aspx (1 CPE bod za webinar a 3 CPE 
body za e-sympózium)

+ 36 CPE bodov za rok

• Ako dobrovoľník v ISACA štruktúrach
+ 20 CPE bodov za rok

• Mentoringom, t.j. pomocou na príprave a usku-
točnení ISACA skúšok

+ 10 CPE bodov za rok

Spolu:       = 72 CPE bodov za rok

Pripravil Miroslav Molnár, CGEIT

Doba trvania CPE aktivity Čas v hodinách Čas v minútach

9:00 – 15:00 8,0 480

2 prestávky po 15 minút - 0,5 -30

Obedová prestávka - 1 -60

Čistá doba CPE aktivity 6,5 390

Ta
bu

ľk
a 

1

CPE body vypočítame tak, že čistú dobu CPE aktivity vydelíme 50 minútovým CPE intervalom, t.j. 390/50 = 
7,8 CPE hodín. Po zaokrúhlení nadol je to 7 CPE bodov.

Ako získať CPE body

Spôsob zbierania CPE bodov

http://www.isaca.sk
http://http://www.isaca.org/Certification/Pages/maintain.aspx
http://http://www.isaca.org/Certification/Pages/maintain.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Quizzes/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Quizzes/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/default.aspx
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ISACA ako popredná globálna organizácia reprezentujúca IT profe-
sionálov poskytuje všetkým svojím členom možnosť aktívne participovať 
na svojich aktivitách. Členovia majú možnosť odborne pôsobiť
v rôznych radách, výboroch a pracovných skupinách organizácie formou 
dobrovoľného členstva. 

Jednotliví členovia majú takto možnosť využiť svoje odborné skúse-
ností a poznatky zo svojich profesií, zdieľať ich s kolegami a prispievať 
tak k zvyšovaniu odbornej úrovne práce organizácie ISACA a jedno- 
tlivých komunít. Osoh z tejto spolupráce je teda vzájomný.

Aby takáto forma spolupráce mohla fungovať vytvorila ISACA 
programu „ISACA Volunteer Body“. Podrobne informácie o programe 
nájdete na adrese http://www.isaca.org/About-ISACA/Volunteering/
Pages/Join-A-Committee.aspx. 

Tento program ponúka možnosti participácie na realizácii ISACA 
stratégie v oblastiach ako sú:
Členstvo, Certifikácie, Vzdelávanie, Výskum a vývoj  a riadenie organizá-
cie ISACA

Program v súčasnosti ponúka nasledovné portfólio rád a výborov, v 
ktorých môžu členovia ISACA pracovať:

 - Academic Program Subcommittee
 - Audit Committee
 - CGEIT Certification Committee
 - CGEIT Test Enhancement Subcommittee
 - Chapter Support Committee
 - CISA Certification Committee
 - CISA Test Enhancement Subcommittee
 - CISM Certification Committee
 - CISM Test Enhancement Subcommittee
 - Communities Committee
 - Credentialing Board
 - CRISC Certification Committee
 - CRISC Test Enhancement Subcommittee
 - Education and Dissemination Committee
 - External Advocacy Committee
 - Finance Committee
 - Framework Committee
 - Government and Regulatory Advocacy Committee
 - Government and Regulatory Advocacy Subcommittees
 - Guidance and Practices Committee
 - ISO Liaison Subcommittee
 - Knowledge Board
 - Leadership Development Committee
 - Membership Growth and Retention Committee
 - Professional Influence/Advocacy Committee
 - Professional Standards Committee
 - Publications Subcommittee
 - Relations Board
 - Student and Academic Subcommittee
 - Young Professionals Subcommittee

Dobrovoľníctvo v ISACA Členská základňa
ISACA Slovensko

po odvetviach

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.
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Podrobné informácie o zameraní jednotlivých rád a výborov, fre-
kvencii a forme ich zvolávania, požiadavkách na odbornosť ich členov, 
plán aktivít na nasledujúce roky a podobne nájdete na stránkach ISACA 
na adrese http://www.isaca.org/About-ISACA/Volunteering/Documents/
Volunteer-Body-Information.pdf.

Poslať si prihlášku do programu môže každý člen ISACA. Každá 
prihláška následne prechádza schvaľovaním. Program je už pre obdobie 
rokov 2012 - 2013 uzavretý. Aktuálne bude možné zapojiť sa do progra-
mu pre roky 2013 - 2014. Informácia o podmienkach prihlasovania sa do 
programu v budúcom období bude publikovaná koncom tohto roku.

Členovia ISACA majú tiež možnosť zapojiť sa do aktivít  „ISACA’s 
Knowledge  Center“. Toto predstavuje virtuálny priestor pre IT profe-
sio- nálov, ktorý zdieľajú spoločné profesionálne záujmy. Členovia môžu 
získať informácie z rôznych oblastí, vrátane publikácií, článkov, liniek na 
ďalšie informačné zdroje v rámci jednotlivých komunít.

Spracoval Marián Klačo

V súčasnosti je k dispozícii v tejto databáze viac ako 100 diskusných 
oblastí (komunít). O aké komunity ide ukazuje nasledujúci obrázok z 
webovej lokality ISACA: (Obrázok 1)

ISACA’s Knowledge Center môžete nájsť  na adrese http://www.
isaca.org/Knowledge-Center/Pages/default.aspx.

Informácie o tom ako sa prihlásiť do ISACA’s Knowledge  Center, ako 
ho využívať a aké sú možnosti aktívnej participácie nájdete na adrese 
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Pages/Become-a-Topic-Leader.
aspx.

Ak chcete ako člen ISACA aktívne participovať na činnosti orga- 
nizácie je treba začať doma v lokálnej sekcii ISACA Slovensko. ISACA 
Slovensko podobne ako jej materská organizácia má záujem neustále 
skvalitňovať svoj odborný príspevok pre IT komunitu. Preto pozýva na 
spoluprácu zameranú na inováciu a rozšírenie vzdelávacích aktivít
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Pozície členov
ISACA Slovensko

31%	  

11%	  

10%	  
8%	  

8%	  

7%	  

5%	  

4%	  

3%	  

2%	  
2%	  

1%	   1%	  

1%	  
1%	  

1%	  
1%	  

 Security Director/Manager/Consultant 

 IT Senior Auditor (External/Internal) 

 IT Auditor (External/Internal Staff) 

CISO/CSO, Security Executive/VP/EVP 

 IT Audit Director/Manager/Consultant 

 IT Director/Manager/Consultant 

 Compliance/Risk/Privacy Director/Manager/Consultant 

CEO, President, Owner, General/Executive Manager 

 Other 

 CIO/CTO, Info Systems/Technology Executive/VP/EVP 

Security Staff 

CAE, General Auditor, Partner, Audit Head/VP/EVP 

IT Staff 

 Professor/Teacher 

CFO, Controller, Treasurer, Finance Executive/VP/EVP 

 Non-IT Auditor (External/Internal) 

 IT/IS Compliance/Risk/Control Staff  

Marketingové
oddelenie

Zuzana Kopáčiková – Štefanská, PhD.
Marketing & Communication Manager

E-mail: stefanska@isaca.sk
Web Site: www.isaca.sk
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a širšie zapojenie odborníkov z praxe jednotlivcov ako aj spoločnosti.
ISACA Slovensko ponuka na rok 2012 možnosť aktívnej participácie 

na vzdelávacích aktivitách vo formách: 

 - Odborná konferencia ISACA DAY - jar/2012
 - Odborná konferencia Audit a bezpečnosť v IT - ABIT - jeseň/ABIT 

2012
 - Klubové večery 2012
 - Odborne semináre a tréningy 2012
 - Spolupráca pri tvorbe obsahu elektronického newslettera ISACA 

Slovensko
 - Preklady odborných textov publikovaných na www stránke,            

v newsletteri ... (AJ → SJ)

Vítané sú návrhy konkrétnych tém pre jednotlivé aktivity, osobná 
angažovanosť (prednášanie, aktívna účasť na klubovom stretnutí, účasť 
vo virtuálnej redakčnej rade newslettera, ...) ako aj ďalšie námety na 
aktívnu spoluprácu.

Ako protihodnotu ISACA Slovensko ponúka okrem iného:

 - CPE body pre jednotlivcov
 - zviditeľnenie v rozširujúcej sa odbornej i manažérskej komunite 

(na WWW stránke, v odborných médiách, newsletteri, ...)
 - zaujímavú komerčnú spoluprácu na aktivitách zastrešovaných 

ISACA Slovensko
 
Námety na spoluprácu prosím zasielajte emailom na adresu:         

stefanska@isaca.sk. Každý podnet na spoluprácu je vítaný.

Spracoval Marián Klačo

V osemsmerovke vyškrtajte pojmy z oblasti auditu a certifikácie ISACA. 
Zostávajúcich 9 znakov tvorí tajničku, ktorú pošlite na redakcia@isaca.sk. 
Prvých päť úspešných riešiteľov získa 2 CPE body.

Pripravila Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC
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T I E G c T I b O c A N

M c I s A U D I T I c c

s R I s K I T N s P U E

I R j O U R N A L O D K

c E R T I f I c A T E O

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.

Vizuálny koncept/layout/design
kreatívne štúdio dream design

info@dream-design.sk

Vývoj počtu členov
ISACA Slovensko 

Design firemnej identity

Firemné fotografie

Printy & publikácie

Digitálne riešenia

Kreatívne štúdio
dream design

www.dream-design.sk
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