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Manažér informačnej bezpečnosti

Odborník na technológie systémov riadenia informačnej bezpečnosti s orientáciou na 
manažérske schopnosti

– Manažér pre informačnú bezpečnosť je medzinárodne uznávaný, vysoko špecializovaný akreditovaný vzdeláva-
cí program, ktorého obsahom je problematika informačnej bezpečnosti vrátane komplexnej problematiky štandardu 
ISO 27001.  Certi�kovateľný štandard ISO 27001 zahŕňa okrem informačných a komunikačných technológií i bezpečnosť 
personálnu, infraštruktúry, budov a prostredia so všetkými praktickými aspektmi od poplašného systému, cez požiarnu 
ochranu, až po kontrolu prístupu, a predstavuje tak najvyšší stupeň a organizáciami stále viac vyžadovaný komplexný 
rámec informačnej bezpečnosti. 

Cieľ seminára: 
Účastník programu „Manažér IS“ (informačnej bezpečnosti ) sa zoznámi s komplexnou problematikou ISMS (systému ria-
denia informačnej bezpečnosti), získa zručnosť a načerpá informácie, ktoré sú potrebné pri zisťovaní aktuálneho stavu, 
implementáciu, komunikáciu s audítorom, k správe a sústavnému zlepšovaniu ISMS, kedy funguje tak rozhranie medzi 
najvyšším vedením spoločnosti a operatívnymi úsekmi. Manažér je schopný úspešne presadzovať ciele spoločnosti s čo 
najmenším trením na úrovni vzťahov spoločností, organizácií a korporácií. Učí sa tvoriť projektové tímy, viesť ich a mo-
tivovať. Manažér získa základné povedomie o legislatívnom rámci vzťahujúceho sa k problematike ISMS. 

– Lektori seminára sú špecialisti na problematiku informačnej bezpečnosti, komunikáciu a audítori medzinárodnej 
certi�kačnej a vzdelávacej spoločnosti CIS-Certi�cation & Information Security Services. Z dôvodu vysokého štandardu 
seminára, problematiku ISMS - systému riadenia informačnej bezpečnosti v zhode s ISO 27001, prednášajú a pre dotazy 
poslucháčov sú k dispozícii 2 odborní lektori.

– Vzdelávací program je medzinárodne akreditovaný prostredníctvom BMWA v spolupráci s EA (European Cooperation for 
Accreditation), IAF (International Accreditation Forum).

– Vzdelávací program je aplikovaný v celosvetovom merítku. Certi�kát, ktorý obdrží účastník po úspešnom absolvovaní 
programu je medzinárodne uznávaný, rovnako ako systémové certi�kácie od CIS – Certi�cation & Information Security 
Services.

Dĺžka programu:  4 dni

Obsah vzdelávacieho programu:  
1. deň manažérske zručnosti v oblasti psychológie a komunikácie a ich nadväznosť k ISMS
2.-3. deň problematika štandardu ISO 27001, praktické ukážky, aplikácie a príklady
4. deň základný legislatívny rámec, normy a predpisy, medzinárodné a lokálne požiadavky
 + záverečná skúška.

Po úspešnom zložení záverečnej skúšky obdrží klient medzinárodný certi�kát „ Manažér 
pre informačnú bezpečnosť“, ktorého platnosť je po troch rokoch predlžovaná na krát-
kom cielenom aktualizačnom seminári.

Vstupné znalosti:  Základná znalosť terminológie informačných technológií 

– Cena otvoreného vzdelávacieho programu: € 800,00 bez DPH / osoba

V cene programu je zahrnuté 4 denné školenie, obsiahly študijný materiál ku každému školenému modulu, občerstvenie 
– doobedňajšia a poobedňajšia prestávka s kávou, obed, skúška, po ktorej pri jej úspešnom zložení obdrží účastník 
výstupný certi�kát. Cena nezahŕňa ubytovanie a dopravu.

CIS – Certi�cation & Information Security Services

MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKAČNÁ A VZDELÁVACIA SPOLOČNOSŤ

partner CIS
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(Interný) audítor informačnej bezpečnosti (ISO 27001)

Staňte sa „najvyššou inštanciou“ pre informačnú bezpečnosť

– Kurz pre (interných) audítorov IS ( informačná bezpečnosť ) je ideálnym doplnením vzdelania pre kvali�kovaných 
manažérov IS, pretože audítor IS môže sám vykonávať interné audity v spoločnosti a optimálne ju tak pripraviť na vý-
zvy globálnej spoločnosti alebo posudzovania napr. externými auditmi. Je „najvyššou inštanciou“ pre systém riadenia 
informačnej bezpečnosti vo �rmách a organizáciách, posudzuje systém z hľadiska jeho zhody s normou a legislatívnymi 
požiadavkami, odhaľuje nedostatky a de�nuje potenciály zlepšovania. Jeho činnosť má priamy vplyv na schopnosti 
systému pred udelením alebo predlžením certi�kátu. 

– Lektori semináre sú špecialisti na problematiku informačnej bezpečnosti, komunikáciu a audítori medzinárodnej 
certi�kačnej a vzdelávacej spoločnosti CIS-Certi�cation & Information Security Services. Z dôvodu vysokého štandardu 
seminára, problematiku ISMS - systému riadenia informačnej bezpečnosti v zhode s ISO 27001, prednášajú a pre otázky 
poslucháčov sú k dispozícii 2 odborní lektori. 

Dĺžka programu:  3 dni

Obsah vzdelávacieho programu:  
1. deň psychológia a komunikácia audítora IS
2. deň techniky auditu IS
3. deň praktické audítorské hry + záverečná skúška 1.úrovne + záverečná skúška 2.úrovne

– Na záver vzdelávacieho programu skladajú účastníci záverečnú skúšku 1.úrovne, po jej úspešnom zložení získajú certi-
�kát o úspešnom absolvovaní programu „interný audítor IS“, pri zložení skúšky 2. úrovne získa absolvent medzinárodne 
akreditovaný certi�kát „audítor IS“. Platnosť certi�kátov je po troch rokoch predlžovaná počas krátkeho cieleného 
aktualizačného seminára.

Predpoklady pre účasť:  Platný certi�kát manažéra IS, znalosť terminológie informačných technológií 

– cena otvoreného vzdelávacieho programu: € 510,00 bez DPH / osoba

V cene programu je zahrnuté 3 dňové školenie, študijné materiály, občerstvenie 
(prestávka dopoludnia a prestávka popoludní s kávou), obed, skúška 1.úrovne + 
výstupný certi�kát. Skúška 2. úrovne, vrátane medzinárodne akreditovaného cer-
ti�kátu „audítor IS“ je za príplatok € 83,00. Cena nezahŕňa ubytovanie a do-
pravu.

CIS – Certi�cation & Information Security Services

MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKAČNÁ A VZDELÁVACIA SPOLOČNOSŤ

partner CIS


