
 

 

 

 

QSCert®  získal licenciu na vykonávanie certifikácie 

podľa schémy CSA STAR. 

 

Zvolen, 30. Apríl 2018 
 

Spoločnosť QSCert® oznamuje, že získala licenciu na vykonávanie certifikácie podľa 

schémy CSA STAR. CSA (Cloud Security Alliance) je popredná svetová organizácia 

zameraná na definovanie a zvyšovanie povedomia o osvedčených postupoch, ktoré 

pomôžu zabezpečiť bezpečné prostredie cloud computingu. 
 

QSCert® je medzinárodný certifikačný orgán. Hlavnou činnosťou je certifikácia manažérskych 

systémov podľa viacerých medzinárodných štandardov (ISO 9001,  

ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 3834, FSSC 22000, ISO 22000 atď.) 

a zabezpečenie ďalších služieb v tejto oblasti. CSA STAR certifikácia je založená na  splnení 

požiadaviek ISO/IEC 27001 a špecifických kritérií  uvedených v Matici Riadenia Cloudov. 

Prínosom QSCert®, ako člena CSA Star, sú roky skúseností v oblasti certifikácie informačnej 

bezpečnosti. 
 

 

Prostredníctvom svojich služieb napľňa QSCert® svoje poslanie: „Zabezpečujeme 

dôveryhodnosť!“ Dôveryhodnosť je v súčasnosti taktiež o informačnej bezpečnosti. QSCert® 

sa od ostatných certifikačných orgánov odlišuje predovšetkým pragmatickým prístupom  

k auditom. Audit spoločnosti QSCert® poskytuje klientovi pridanú hodnotu a to nielen 

preskúmaním súladu s požiadavkami normy, ale aj navrhnutím príležitostí na zlepšenie 

manažérskeho systému. Certifikačný orgán QSCert® rozširuje svoju značku a služby. Preto 

vytvára sieť pobočiek po celom svete, aby naplnil svoju víziu: Certifikačný orgán s 

pôsobnosťou a akceptáciou vo svetovom merítku. Spoločnosť QSCert® založila sieť pobočiek 

po celom svete, napríklad v Nemecku, Maďarsku, Rusku, Južnej Kórei, Indii, Turecku, Iráne, 



 

 

Saudskej Arábii, Indonézii, Rumunsku, na Ukrajine, v Taliansku, Bulharsku, Grécku, Katare, 

Singapure, Brazílii, Južnej Afrike, Malajzii, Egypte, SAE, Vietname.  
 

Pre ďalšie informácie o spoločnosti QSCert navštívte www.qscert.sk a spojte sa s nami 

prostredníctvom Facebook/LinkedIn 
 

„Sme hrdí na to, že môžeme oznámiť naše členstvo v  schéme CSA Star. Členstvo  

v CSA Star vnímame ako príležitosť. Umožní nám naplniť požiadavky trhu na zabezpečenie 

bezpečnosti cloudov. Neexistujú žiadne pochybnosti o rastúcom dopyte v oblasti cloud 

computingu. Dôvera zákazníka sa stáva čoraz dôležitejšou a byť akreditovaný ako 

posudzovateľ certifikácie CSA Star je skvelým nástrojom na získanie dôveryhodnosti 

zákazníka. Je to veľká konkurenčná výhoda pre tých, ktorí majú certifikát CSA. Členstvo v 

aliancii zvyšuje dôveru bezpečnosti údajov aj vďaka členom CSA Star, ktorými sú 

najvýznamnejšie medzinárodné organizácie v oblasti IT služieb.“ povedal Ing. Marcel Šlúch, 

riaditeľ QSCert® 
 

Spoločnosť CSA využíva odborné znalosti odborníkov v odvetví, združení, vlád a jej 

spoločných a individuálnych členov, aby ponúkli výskum, vzdelávanie, certifikáciu a produkty 

špecifické pre bezpečnosť cloudov. Činnosti, vedomosti a rozsiahla sieť spoločnosti CSA 

prinášajú úžitok celej komunite, ktorú ovplyvňuje cloud - od poskytovateľov a zákazníkov až 

po vlády, podnikateľov a poisťovníctvo - a poskytujú fórum, prostredníctvom ktorého môžu 

rôzne strany spolupracovať pri vytváraní a udržiavaní dôveryhodného ekosystému v cloude. 

 

Pre ďalšie informácie o spoločnosti CSA Star navštívte https://cloudsecurityalliance.org 

 

Kontaktná osoba: 

Ing. Marcel Šlúch 

riaditeľ, QSCert, s.r.o. 

mob: +421 905 580 999, e-mail: m.sluch@qscert.sk, web: www.qscert.sk 
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