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Pavol Adamec – nový direktor na oddelení auditu v PwC Slovensko 
 

Bratislava, 8. septembra 2014 - 1. septembra 2014 sa Pavol Adamec stal 

novým direktorom na oddelení auditu v PwC Slovensko. V novej funkcii bude 

zodpovedný za rozvoj služieb zameraných na riadenie rizík na Slovensku. 

Ťažiskom jeho práce je poskytovanie komplexnej škály služieb klientom na 

Slovensku, ktoré súvisia s auditom a so zdokonaľovaním ich systémov riadenia 

rizík. Naše skúsenosti a služby v tejto oblasti pokrývajú široký rozsah potrieb 

klientov siahajúcich od externých preverovaní, služieb vnútorného auditu cez 

opatrenia v riadení obchodných procesov a projektov, preverovanie odolnosti 

podnikania a odolnosti informačných systémov až po riadenie rizík a kontrolných 

mechanizmov v oblasti informačných technológií a informačnej bezpečnosti. 

 

Pavol Adamec má bohaté skúsenosti a rozsiahle poznatky v oblasti informačných technológií, riadenia 

IT a riadenia rizík. Viedol alebo bol inak zaangažovaný do rôznych projektov, ktoré zahŕňali 

definovanie stratégií špecifických pre danú oblasť, definovanie a implementáciu taktických 

a operatívnych systémov ako aj ich preverovanie. Predtým, než nastúpil do PwC, pracoval 

v niekoľkých popredných IT spoločnostiach a poradenských firmách.  

 

Vysokoškolské štúdium druhého stupňa ukončil a titul Ing. získal na Fakulte elektrotechniky a 

informatiky STU v odbore Kybernetika. Úspešne absolvoval viacero profesionálnych certifikačných 

programov a získal tieto osvedčenia: CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT – Certifikát 

v oblasti riadenia podnikových IT), CISM (Certified Information Security Manager – Certifikát 

manažéra informačnej bezpečnosti), CISSP (Certified Information System Security Professional – 

Certifikát odborníka na bezpečnosť informačných systémov), CISA (Certified Information Systems 

Auditor – Certifikát audítora informačných systémov). Okrem slovenčiny hovorí aj po anglicky a rusky. 

 

 
Poznámky vydavateľom: 
 

O sieti PwC 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 
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