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Asociácia ISACA, založená v roku 1969, je so svojimi vyše 95 000 členmi vo viac ako 160 

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.

Koniec roka 2011 klope na dvere a tam, 
kde iní zvyčajne končia a bilancujú, my 
začíname a plánujeme. Prichádzame    
k vám s periodikom, ktoré má v úmysle     
na kvartálnej báze prinášať novinky         
a informácie šité na mieru našim lokálnym 
pomerom. Každé číslo by sme chceli 
zamerať na inú oblasť a uvítame každý 
návrh, príspevok, článok, kritiku či povzbu- 
denie.

V úvodnom čísle by sme radi nečlenom 
ISACA priblížili a členom ISACA zase 
pripomenuli, aké sú prínosy a hodnoty 
členstva v ISACA. Ak niekto práve v 
týchto ťažkých časoch uvažuje prečo 
investovať práve do našej komunity,        
v tomto čísle nájde zopár dôvodov prečo 
tak spraviť. No a členom ISACA zase 
nezaškodí pripomenúť, aké všetky výhody 
členstvo ponúka.  

Takže, príjemné sviatky a v novom roku 
sa tešíme na záplavu vašich podnetov  
a iniciatív, ako spolu vytvoriť periodikum, 
ktoré splní očakávania väčšiny z nás.  

Jana Pfeifer, CISM, CRISC 
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23.2 – 11.5.2011
Blok seminárov – ISACA štandardy

Letná príprava na certifikáciu 
CISA/CISM

18.5.2011
2. ročník konferencie
ISACA Open DAY 

16.6.2011
Klubový večer – Kryptoanarchia

20.10.2011
10. ročník konferencie ABIT 

Zimná príprava na certifikáciu 
CISA/CISM

21 – 22.11.2011
Kurz sociálneho inžinierstva
v spolupráci s ESET spol. s r.o.
a Nethemba s.r.o.

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom a prednášajúcim, ktorí v roku 2011 
podporili svojou aktivitou ISACA podujatia a prispeli tak k zviditeľneniu 
problematiky riadenia a efektívneho využívania IT, informačnej bezpečnosti         
a auditu na Slovensku.

Prehlad udalostí 2011 Partneri
Ďakujeme našim partnerom, ktorí
v roku 2011 aktívne podporili vzdelá-
vacie aktivity ISACA Slovensko.

Zlatému partnerovi: 
KPMG Slovensko spol. s r.o.

Hlavným partnerom: 
ESET, spol. s r.o., EMM, spol. s r.o., 
Plaut Slovensko, s.r.o.

Partnerom: 
ASINT ASG, s.r.o, Check Point 
Software Technologies, Oracle 
Slovensko spol. s r.o. a VIP SK

Mediálnym partnerom: 
Infoware, eFocus, Guest a TA3

Predstavitelia panelovej diskusie na 
konferencii ABIT 2011.
Zľava: P. Adamec, D. Olejár,
K. Lachová, J. Chebeň, I. Kopáčik

K výročnému ročníku konferencie 
ABIT 2011 vystúpil so svojim príhovo-
rom prezident ISACA International 
Kenneth L. Vander Wal.

Šéfredaktorka:
Jana Pfeifer, CISM, CRISC

Členka:
Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC

Člen:
Miroslav Molnár, CGEIT

Marketing:  
Zuzana Kopáčiková – Štefanská, PhD.

PF 2012

ISACA Slovensko 
vám praje v 

Novom roku samé 
úspešné a 

bezpečné dni.

Redakcná rada
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Čo je ISACA
ISACA, ako globálna nezisková organizácia zastrešujúca IT a IT profesionálov sa 
venuje poskytovaniu nástrojov na dosahovanie individuálneho a organizačného 
úspechu pre viac než 95 000 svojich priaznivcov po celom svete. Globálne                 
akceptované benefity výskumu, certifikácie a spolupráce v rámci komunity vedú          
k vyššej dôvere voči informačným systémom a vyššej hodnote z nich. Cez svoje    
organizácie vo viac než 190 krajinách po celom svete  poskytujem svojim členom 
vzdelávanie, zdieľanie zdrojov, profesionálny networking a benefity na lokálnej úrovni.

Profesionálne uznanie
Členstvo v ISACA a jej certifikačné programy sú globálne akceptované a uznávané.  
Nezávislé štúdie dlhodobo prezentujú že ISACA certifikácie zvyšujú profesionálne 
uznanie, kredibilitu a zárobky.

Členovia ISACA majú priamy prístup k výskumu, certifikácii a produktom, ktoré 
zlaďujú systémy a stratégie. Sú v spojení s globálnou profesionálnou komunitou          
a majú príležitosť prispieť priamo k pokroku profesie a rozvoju vedomostí. S rastúcou 
komplexitou informačných systémov, rizík a potreby súladu s nariadeniami je stále 
dôležitejšie pre organizácie najímať a udržiavať si zamestnancov, ktorí dokážu 
porozumieť komplexnosti informačných systémov a ich vzťahu voči úspechu 
podnikania. 

Členstvo v ISACA a certifikácie znamenajú, že osoba:
 ▪   Sa venuje odvetvovo uznávaným postupom a vysokým profesionálnym  
     štandardom
 ▪   Myslí vážne zvyšovanie svojej profesionálnej zručnosti a vedomostí
 ▪   V spojení so štandardami, zdrojmi a globálnou sieťou kolegov, ktorých  
     môže poskytnúť len ISACA 

Návody a postupy
Audítorské štandardy ISACA sú využívané celosvetovo a náš výskum adresne 
reaguje na profesionálne výzvy dnešného podnikania.

 ▪   ISACA aktívne podporuje výskum, ktorého výsledky rozvíjajú produkty  
     užitočné a relevantné pre IT profesionálov v oblastiach IT governance,  
     riadenia, overovania a bezpečnosti.  Vyvinuli sme Business Model   
     informačnej bezpečnosti (BMIS) opierajúci sa o vedomosti a skúsenosti  
     našich členov pri riadení informačnej bezpečnosti. 
 ▪      ITAF (IT Assurance Framework) napomáha IT profesionálom v oblasti  
     overovania pri rôznorodých požiadavkách a typoch auditu a overovania.
 ▪   ISACA vyvinula a udržiava medzinárodne uznávané rámce COBIT®,
     Val IT™ a Risk IT, ktoré pomáhajú IT profesionálom a lídrom podnikov  
     plniť svoje zodpovednosti voči IT governance pri dosahovaní pridanej  
                  hodnoty pre podnikanie. Ako doplnenie týchto rámcov ISACA ponúka   
      publikácie, ktoré poskytujú  návody pre celý rad tém vrátane postupov  
     implementácie týchto rámcov. 

Profesionálny rozvoj
V tak neustále sa meniacej profesii ako je IT je profesionálny rozvoj nevyhnutnosťou. 
ISACA je rešpektovaným a uznávaným zdrojom profesionálneho vzdelávania               
a rozvoja. Spájaním IT profesionálov spomedzi rôznorodých odvetví, lokalít a profesií 
sa ISACA venuje poskytovaniu produktov a služieb, ktoré prinášajú hodnotu jej 
členom. Poskytujeme vhodné nástroje pre podporu rastu, inovácií a dôveryhodnosti. 
Veríme v silu našich expertov, ktorí prispievajú k úspechu  ľudí a organizácií, čo je 
hlavnou náplňou členov, dobrovoľníkov a komisií. ISACA ponúka vzdelávacie aktivity 
v súlade s potrebami všetkých IT profesionálov. Od konferencií cez tréningové týždne 
až po e-learningové vzdelávanie, ISACA sa venuje  poskytovaniu zdrojov vzdelávania 
a udržiavaniu aktuálnych zručností a vedomostí svojich členov. 

Spolupráca
Pripravuje vaša spoločnosť  v roku 
2012 odborný seminár, workshop 
alebo konferenciu v oblasti riadenia 
a efektívneho využívania IT, informa- 
čnej bezpečnosti a auditu IT?

ISACA Slovensko môže na vašom 
podujatí odborne i marketingovo 
participovať.

Sprostredkujeme efektívne 
zviditeľnenie  vašej aktivity na  ISACA 
webovej stránke, medzi členmi  
zduženia a  širšou komunitou IT na 
Slovensku.

ISACA Slovensko ako pobočka 
celosvetovej asociácie ISACA 
poskytuje záštitu nad odbornými 
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 individuálne prediskutovať 
radou ISACA Slovensko.

V prípade záujmu o spoluprácu, 
kontaktujte:

Zuzana Kopáčiková – Štefanská, PhD.
E-mail: stefanska@isaca.sk
Mobile: +421 915 727 484
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Hodnoty členstva v ISACA 
Členstvo v ISACA ukazuje aký je váš vzťah k vášmu ďalšiemu profesionálnemu rozvoju, 
zdieľaniu a rozširovaniu vašich odborných znalostí. Staňte sa členom ISACA a zvyšujte svoju 
hodnotu v oblasti vašej profesie!

Mám sa stať členom?
Áno, pokiaľ chcete:
▪   Zlepšovať sa vo Vašej profesii. ISACA poskytuje svojim členom prístup k aktuálnym výsledkom 
svojho výskumu, jednak prostredníctvom združenia ako aj prostredníctvom svojho pridruže- 
ného IT Governance inštitútu. ISACA taktiež sleduje a vymieňa si publikácie s inými organizáciami 
s cieľom sprístupniť výsledky ich výskumu našim členom.

▪   Podporovať svoj profesionálny rast.
ISACA výbor pre štandardy definuje, vyvíja a uverejňuje normy IS auditu, ktoré určujú základnú 
úroveň kvality auditu, od ktorej sú odvodené ostatné IT auditovacie a IT riadiace aktivity. 
Pobočky ISACA spolu s medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC) sa zúčastnili na klasifiko-
vaní medzinárodných smerníc pre informačné technológie vydané IFAC.

▪      Zvyšovať svoju hodnotu pre vášho súčasného zamestnávateľa, tým že si rozširujete svoje 
odborné znalosti. Každý rok ponúkame svojim členom účasť na CASC („Computer Audit, 
Control and Security“) konferenciách za zvýhodnené ceny a na rôznych miestach vo svete. Na 
konferenciách majú členovia prístup k horúcim novinkám sprostredkovaným na worhshopoch 
prostredníctvom medzinárodne uznávaných lektorov. Každý mesiac sú ponúkané vzdelávacie 
aktivity prostredníctvom lokálnych ISACA pobočiek.

ISACA žurnál uvádza články na témy, ktoré aktuálne rezonujú v komunitách zaoberajúcich sa IT 
auditom a IT riadením. Tento časopis je vydávaný s dvojmesačnou periodicitou a zadarmo 
distribuovaný všetkým ISACA členom. Žurnál si môžete takisto stiahnuť cez Apple App Store.

▪   Rozširovať sieť svojich pracovných kontaktov.
Členstvo v jednej z viac než 190 národných pobočiek ISACA vám umožňuje okamžitý kontakt       
s lokálnym okruhom odborníkov s podobnými záujmami a pracovnou náplňou. ISACA konferencie 
rozšíria vašu sieť pracovných kontaktov ešte viac. Národné web-stránky, newsletter a elektroni- 
cké publikácie umožňujú ISACA členom zdieľať vedomosti a odporúčania o témach rezonujúcich 
v odborných kruhoch.

▪   Zvýrazniť vaše odborné znalosti zbieraním profesionálnych ohodnotení.
Certifikovaný auditor informačných systémov (CISA – „Certified Information system 
Auditor“) – označuje úroveň vzdelania a spôsobilosť v audite IS systémov, vrátane znalosti 
príslušných noriem a preukázaní praxe; táto certifikácia označuje spôsobilosť v oblastiach 
organizácie a riadenia procesov, integrity, zabezpečenia a dostupnosti, vývoja softwéru, nákupu 
a údržby IS systémov.
Certifikácia CISM („Certified Information Security Manager“ – certifikovaný manažér v oblasti 
informačnej bezpečnosti) označuje spôsobilosť porozumieť, spravovať a riadiť komplexný 
program informačnej bezpečnosti v podnikoch.
Certifikácia CGEIT („Certified in the Governance of Enterprise IT“ – certifikácia v oblasti 
riadenia podnikových IT) označuje široký rad profesionálov so skúsenosťami a vedomosťami 
zásad riadenia IT v podnikoch. 
Certifikácia CRISC („Certified in Risk and Information System Control“ – certifikácia v oblasti 
riadenia rizika a informačných systémov) je zameraná na označenie okruhu profesionálov         
so znalosťami riadenia rizika v podnikoch.

•  Mať možnosť participovať a prezentovať sa na globálnom trhu. Medzinárodné členstvo   
ISACA vám ponúka príležitosť naučiť sa viac o rôznych firemných kultúrach, prioritách                  
a zvyklostiach v rôznych oblastiach sveta.

•   Podporiť budúcnosť vašej profesie. ISACA pripravuje "curricula model", ktorý vykonáva audit 
na úrovni študujúcich a na úrovni absolventov univerzít a zaručí, že výskum dôležitý pre 
nasledujúcu generáciu špecialistov IS auditu a špecialistov IS riadenia bude pokračovať. 

•   Zlepšovať svoje manažérske schopnosti.

ISACA umožňuje svojim členom preukázať svoje riadiace schopnosti prostredníctvom účasti na 
medzinárodných a lokálnych riadiacich a špecializovaných výboroch a sekciách.

Konferencia lídrov (Leadership Conference) sponzorovaná ISACA ponúka lokálnym ISACA 
lídrom možnosť výmeny skúseností v oblastiach riadenia a rozvoja riadiacich skúseností.

Globálny program
certi�kácie

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.

ISACA Slovensko pozýva na spoluprácu 
zameranú na inováciu a rozšírenie 
vzdelávacích aktivít a širšie zapojenie 
odborníkov z praxe. 

Možnosť zapojenia je určená ako pre 
jednotlivcov, tak aj pre spoločnosti. 
Podrobnosti o možných formách spolupráce 
(odbornej i komerčnej) ako aj obojstranne 
benefity spolupráce je možné dohodnúť 
individuálne podľa typu a rozsahu spolupráce.

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 elektroni-  
  ckého newslettera ISACA Slovensko
▪ Preklady odborných textov publikovaných 
   na WWW stránke

Vitane 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.
 
ISACA Slovensko ponuka o.i.:

▪ 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 
e-mailom na adresu: stefanska@isaca.sk
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Kľúčové výhody členstva v ISACA 
Členstvo v ISACA® vám umožní stretávať výnimočných ľudí, čerpať energiu z      
vibrujúcej komunity lokálnych a globálnych kolegov, posúvať vpred vašu kariéru           
a rozširovať okruh vašich profesionálnych známostí.

Preskúmajte vďaka členstvu v ISACA širokú škálu členských programov, možností 
ďalšieho vzdelávania, autorských publikácií a zvýhodnených produktov v nasle-
dovných kategóriách:  

Odborný rast
ISACA eLibrary – rozsiahla zbierka takmer všetkých publikovaných kníh ISACA/ITGI 
a viac ako 350 ďalších titulov.
Voľné CPE body – certifikovaní ISACA členovia môžu získať viac ako 60 VOĽNÝCH 
CPE bodov za rok.
CISA®, CISM®, CGEIT® a CRISC™ certifikácia – zľavy pre členov na študijné 
materiály, registráciu a udržiavanie členstva.
Konferencie a tréningy – zľavy pre členov na viac ako 25 ISACA eventov ročne.
Webcasty a e-Sympoziá – členovia môžu získať až 3 CPE za mesiac. 
Lokálne vzdelávanie – prístup k CPE programom a výmena informácií v rámci 
pravidelných stretnutí a eventov na lokálnej úrovni.
Bookstore – členské zľavy na ISACA publikácie.
Stredisko pracovných príležitostí – prístup k pracovným príležitostiam, vrátane tých, 
ktoré sú zverejnené na iných pracovných portáloch, robustnejší nástroj na hľadanie 
zamestnania a čoskoro aj bezplatný portál pracovných príležitostí pre konzultantov     
a odborníkov na voľnej nohe.
Prístup prostredníctvom My ISACA za účelom aktualizácie profilu a zadávania CPE 
bodov.
 

Výskum a vedomosti 
ISACA® Journal – dvojmesačný technický časopis a ďalší zdroj voľných CPE hodín. 
@ISACA – dvojtýždenný informačný žurnál, ktorý pohodlnou elektronickou formou  
poskytuje novinky na odborné témy a o ISACA.  
COBIT Online® – zľavnené predplatné a obohatená základná funkcionalita.
COBIT Quickstart® – zľavnený download pre členov v cene 55 USD. 
Downloady – len pre členov určený prístup k informáciám o COBIT® 4.1, Risk IT,      
Val IT™ a mnohým iným publikáciám ITGI. 
Stredisko vedomostí – exkluzívny online prístup k odborným informáciám umožňuje 
navzájom sa učiť a vymieňať si názory s kolegami po celom svete prostredníctvom 
komunít, záujmových skupín, diskusií a dokumentov. Neoceniteľný holistický prístup 
ku všetkým ISACA zdrojom.
Štandardy – jednoduchý a ľahký prístup k ISACA štandardom, návodom a postupom 
na auditovanie IS.
Auditné programy a interné dotazníky (Programs and Internal Control Questionnaires 
(ICQs) ) – najvhodnejšie praktické nástroje pre profesionálov.
Možnosti výskumu – podporte prácu IT Governance Institute pri vývoji produktov        
v oblasti IT governance a kvality.

Komunita a vodcovstvo
Pripojte sa k diskusným fóram na odborné témy vrátane Sarbanes-Oxley, IT            
governance, COBIT a riadenie informačnej bezpečnosti.a udržiavaniu aktuálnych 
zručností a vedomostí svojich členov.

Príležitosti na vodcovstvo – Staňte sa členom ISACA Rady a rôznych komisií, 
pomôžte autorom alebo revidujte ISACA publikácie, napíšte otázky na 
certifikačné skúšky.

Zapojte sa do činnosti ISACA Slovensko a získajte prístup k CPE programom               
a  informáciám v rámci  komunity.

Zuzana Kopáčiková – Štefanská, PhD.
Marketing & Communication Manager

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

Marketingové 
oddelenie:

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 materiálov 
▪ Registrovanie na skúšku alebo        
  obnovu členstva

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

Virtuálna 
kancelária:

Pred každým tlačením dokumentu 
myslite na životné prostredie.


