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Poďakovanie prezidenta
Popisný text k obrázku alebo grafike.

Vážení členovia,

Po dlhých 17 rokoch som sa rozhodol predať
„prezidentskú štafetu“ novému nástupcovi nášho
ISACA tímu.
Verím, že táto zmena bude
pozitívnym impulzom pre ďalšie dlhoročné úspešné
pôsobenie združenia ISACA Slovensko.
Táto dlhá cesta, ktorá sa začala mojou víziou
a odvahou vstúpiť v roku 1999 do neznáma prináša
svoje ovocie, či už je to v podobe prehlbovania
vedomostí
stále väčšieho počtu záujemcov
o špecifické IT vzdelanie, alebo dostávanie hlbšie
do povedomia ľudí našu problematiku formou
rôznych akcií, ktoré sme spoločne za tieto roky
zorganizovali.
Za pár dní 9. Júna sa uskutoční už 14.ročník našej
jedinečnej konferencie ABIT, ktorá si prešla svojim
vývojom – priniesla množstvo tém, plodných
diskusií, ktoré sa následne stali aj predmetom
zaujímavých klubových večerov...pamätám si ako
by to bolo včera, keď sme dostali na VHS 
príhovor medzinárodného prezidenta ISACA a je až
neuveriteľné ako sa za tie roky svet IT zmenil –
dnes v ére e-konferencií, skypu, sociálnych sietí,
tieto spomienky ešte viac zvýrazňujú tú závratnú
rýchlosť a rozmer akými sa svet IT a jeho výzvy
a riziká okolo nás menia a vyvíjajú...

Špeciálne som hrdý na to, že ISACA
Slovensko participuje na zvýšení vzdelávania
odborníkov formou seminárov, príprav na
skúšky ako aj
zabezpečením samotnej
organizácie jednotlivých skúšok u nás na
Slovensku. Je mojím želaním, aby počet
mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o danú
problematiku neustále
narastal, nakoľko
nová kvalitne vzdelaná generácia pre nás
všetkých predstavuje nádej v lepšiu
budúcnosť....
Týmto by som si dovolil sa Vám veľmi
pekne poďakovať za vašu podporu počas
tejto mojej cesty, ktorá verím, že mnohým z
Vás priniesla veľa nového, dobrého a otvorila
ďalšie obzory profesionálneho rastu a som
presvedčený, že čerstvý vietor do plachiet
ešte dlho povedie túto loď zodpovedne na
vlnách šíreho oceánu....
Lenke Gondovej ako novej prezidentke, ktorá
bola zvolená a odsúhlasená radou ISACA
Slovensko
a od 1.júna vedie ISACA
Slovensko Chapter želám veľa úspechov
a nech sa jej darí pevne držať v rukách
ISACA kormidlo samozrejme za pomoci
všetkých členov posádky....
Váš, “immediate past” president
Peter Borák
5.6.2015

