
Aké výhody poskytuje členstvo v ISACA?

Ak rozmýšľate nad tým aké výhody Vám môže priniesť členstvo v ISACA, pouvažujte nad 
nasledovnými nefinančnými benefitmi.

1. Pomocou prístupu k najaktuálnejším svetovým publikáciám v oblasti IT bezpečnosti ako aj IT 
Governance sa môžete neustále zlepšovať a vyvíjať v rámci svojej pracovnej pozície. 

2. Podporíte rozvoj svojej profesie. Najmä vďaka používaniu a podieľaní sa na rozvoji ISACA 
štandardov.

3. Zvýšite svoju hodnotu pre aktuálneho ako aj potenciálneho zamestnávateľa tým že budete 
neustále rozširovať svoje vedomosti – napr. účasťou na ISACA akciách či špecializovaných 
konferenciách.

4. Rozšírite svoju sieť pracovných kontaktov. Len na Slovensku je organizovaných v ISACA 120 
členov.

5. Upozorníte na svoje odborné kompetencie získaním medzinárodne uznávaných ISACA 
certifikátov (CISA, CISM, CGEIT, CRISC).

6. Môžete participovať na medzinárodnej výmene informácií a znalostí v rámci ISACA.

7. Získajte manažérske zručnosti účasťou v ISACA orgánoch. 

Uvedomte si, že prostriedky a čas ktoré venujete ISCA aktivitám sa vrátia naspäť Vám 
(http://www.isaca.org/Membership/Professional-Membership/Member-
Value/Documents/Member-Benefits-11-2012.pdf) ako aj Vášmu zamestnávateľovi 
(http://www.isaca.org/Membership/Professional-Membership/Member-
Value/Documents/ROI.pdf)

Finančné benefity členstva v organizácii ISACA.

- Členovia ISACA môžu ušetriť na zľavách ISACA publikácií ako napríklad

o  350 USD na prístupe ku COBIT 5 online

o  75 USD na prístupe ku ISACA Journal

o  zľavy na publikácie z ISACA kníhkupectva

- Pri účastiach na rôznych vzdelávacích akciách

o  až 200 USD pri účastiach na vzdelávacích akciách organizovaných medzinárodnými 

orgánmi ISACA

o  zľavami na účastníckych poplatkov pri akciách organizovaných Slovenskou ISACA

- Pri príprave a účasti na ISACA certifikačných skúškach
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o  až 180 USD pri registrácii na CISA/CISM/CGEIT/CRISC skúšky

o  40 USD pri ročnom poplatku CISA/CISM/CGEIT/CRISC

o  zľavy na materiály ku CISA/CISM/CGEIT/CRISC skúškam

Možnosti získania CPE bodov.

Každý rok máte možnosť získať bezplatne až 72 CPE bodov! 

36 CPE bodov za rok -  účasťou na ISACA Webinároch a virtuálnych konferenciách – 
prostredníctvom CPE kvízov (http://www.isaca.org/Education/Online-Learning/Pages/default.aspx)

32 CPE bodov za účasť - účasťou na ISACA konferenciách 
(http://www.isaca.org/Education/Conferences/Pages/default.aspx)

26 CPE bodov za školenie - participáciou na online školení 
(http://www.isaca.org/Education/Training/Pages/e-learning.aspx)

32 CPE bodov za kurz - účasťou na školiacich kurzoch 
(http://www.isaca.org/Education/Training/Pages/Training-Week.aspx)

6 CPE bodov za rok - riešením CPE kvízov v ISACA Journale 
(http://www.isaca.org/Journal/Quizzes/Pages/default.aspx)

20 CPE za rok - ako dobrovoľník v štruktúrach ISACA

10 CPE za rok - ako inštruktor pri príprave a realizácii ISACA skúšok 
(http://www.isaca.org/Certification/Pages/CPE-for-Mentoring.aspx)

Viac informácií o CPE bodoch nájdete aj na ISACA stránke 
http://www.isaca.org/Certification/Pages/CPE-FAQs.aspx. Pozor! Od 1.1.2014 sa zvyšuje počet CPE 
bodov z 1 CPE za hodinu na 2 CPE za hodinu za aktivity súvisiace s úspešným uskutočnením 
príslušných profesionálnych skúšok.
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