
Valné zhromaždenie združenie ISACA Slovensko za rok 2015 
 
Dňa 12.2.2015 sa konalo valné zhromaždenie združenia ISACA Slovensko v priestoroch 
hotela Chopin.  
Prezident združenia pán Peter Borák vo svojom príhovore vyhodnotil predchádzajúci rok 
2014.  
 

Združeniu sa naďalej darí udržiavať vysoké percento obnovy členstva na 86,76%. V 
súčasnosti je v ISACA Slovensko združených 113 profesionálov v oblasti bezpečnosti a 
auditu informačných systémov  
 
V rámci roku 2014 sa realizovali: 
 

• 13. ročník konferencie  ABIT  2014 „Bezpečnosť elektronických služieb“ -  Hotel 
Chopin, 12.6.2014 

• Klubový večer v spolupráci s Deloitte Audit s.r.o. „Nové výzvy pre bezpečnostných 
manažérov“ – Klub Penati, 23.1.2014“Nové 

 

V správe o hospodárení pani Lenka Gondová vyhodnotila hospodárenie združenia za 
predchádzajúce obdobie, oboznámila členov so zmenami backoffice združenia a tým 
súvisiacimi dopadmi na členov.  
Revízor združenia pán Soviš potvrdil predložené ekonomické výsledky.  
Pani Lenka Gondová ďalej vyhodnotila výsledky prieskumu preferencií členov. 
 

• Zapojilo sa 41 respondentov 
• Odpovedali na 6 otázok 
• Q1: Ktoré z nasledovných aktivít považujete za dôležité, chcete sa ich zúčasťňovať a 

treba ich zachovať? Odpovedalo 40 respondentov 
• Q2: Ktoré z nasledovných aktivít nepovažujete za prínos a neplánujete sa ich 

zúčastňovať? Odpovedalo 23 respondentov 
• Q3: Mám záujem pracovať v nasledovných oblastiach v ISACA Slovensko. 

Odpovedalo 27 respondentov 
• Q4: Návrhy na  preferované témy. Odpovedalo 15 respondentov 
• Q5: Mám záujem o ďalšie informácie k možnostiam marketingovej spolupráce alebo 

inej podpory ISACA Slovensko 
• Odpovedalo 11 respondentov 
• Q6: Kontaktné informácie člena. Odpovedalo 36 respondentov 

 
 
  
V ďalšej časti zasadnutia valného zhromaždenia prezident predstavil plány na aktivity v roku 
2015: 
 

• 14. ročník konferencie  ABIT : predbežný termín konania – 9.6.2015 
• Zriaďovanie tematických pracovných skupín  
• Špecializované workshopy 
• Klubové večery 

 
V ďalšom bode programu členovia prediskutovali návrh na zmenu stanov. 

Prítomní diskutovali o nasledovných bodoch týkajúcich sa zmeny: 

- podmienky vyhlásenia elektronického hlasovania, poverenie 30% členov 
- uznášaniaschopnosť elektronického hlasovania, podmienky, prepoklady, kvórum, 

podmienky zapojenia /zúčastnenia hlasovania, prijatie mailu k hlasovaniu vs. 
odpovedanie,  



- ponechanie možnosti zdržania sa hlasovania 
- nezapojenie sa do hlasovania, neodpovedanie na výzvu o hlasovaní 
- príprava návrhu do hlasovania, pripomienkovanie pred hlasovaním, možnosť 

pripomienkovania počas hlasovania 
- výsledky hlasovania, uverejnenie na isaca.sk,  
- možnosti zmeny návrhu zmeny, nový návrh na zmenu stanov 

 

Návrh zmeny upravený na základe diskusie na VZ:  
 
Článok X. sa dopĺňa a mení nasledovne:  

 
15. Akékoľvek rozhodnutie podľa tohto článku je možné prijať aj mimo valného 
zhromaždenia („Rozhodnutie per rollam“). V takom prípade Rada v súlade s bodom 3 
a bodom 10 tohto článku predkladá návrh uznesenia všetkým členom združenia 
elektronickou formou spolu s určenou lehotou na predloženie ich vyjadrenia vôle k návrhu 
uznesenia, ktoré majú doručiť združeniu určenou elektronickou formou.  
Ak člen združenia nepredloží svoje vyjadrenie v určenej lehote, platí, že  sa neregistroval do 
hlasovania. Prezident združenia prípadne ním poverená osoba v súlade s bodom 5 tohto 
článku oznámi výsledky hlasovania všetkým členom združenia elektronickou formou do 15 
dní od prijatia Rozhodnutia per rollam. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov všetkých 
členov združenia registrovaných na hlasovanie, pričom bod 11 a bod 12 tohto článku sa 
použijú obdobne. V prípade, ak nie je možné hlasovanie za Rozhodnutie per rollam 
elektronicky, je možné vykonať Rozhodnutie per rollam aj písomne formou pošty, či už v 
celom rozsahu alebo len čiastočne. 
 

Výsledok hlasovania:   
  

     súhlasilo  nesúhlasilo  zdržali sa 
K návrhu hlasovalo:  66   0   0 

 

 Návrh bol schválený 

 

Potvrdenie mandátu Rady združenia 

V záverečnej časti valného zhromaždenia prítomní hlasovali k potvrdeniu mandátu Rady 
združenia do najbližších volieb 
 
 

Výsledok hlasovania:   
 
  

     súhlasilo  nesúhlasilo  zdržali sa 
K návrhu hlasovalo:  66   0   0 

 
 

 

 
 
V Bratislave 12.2.2015 


