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Usmernenie  
generálneho sekretára Slovenskej sekcie IPA 

z 2. januára 2011 
k podávaniu a vybavovaniu prihlášok za člena  

Slovenskej sekcie IPA  
 
 

Za účelom jednotného postupu pri vybavovaní prihlášok za člena Slovenskej sekcie IPA vydávam 
toto usmernenie:  
 
(1) Toto usmernenie upravuje náležitosti prihlášok za člena Slovenskej sekcie IPA (ďalej 

len „prihláška“) podávaných na vybavenie, postup a podmienky ich vybavenia a povinnosti 
subjektov dotknutých procesom podávania a vybavovania týchto prihlášok. 
 

(2) Žiadateľ o členstvo v Slovenskej sekcii IPA sa o členstvo uchádza podaním prihlášky 
vedeniu územnej úradovne príslušnej podľa jeho služobného zaradenia alebo trvalého 
pobytu. Prihlášku je možné podať do 30. júna kalendárneho roka.  
 

(3) Prihláška prijímaná vedením územnej úradovne na vybavenie musí byť žiadateľom 
o členstvo vyhotovená v dvoch exemplároch; tieto musia obsahovať nalepené fotografie 
člena a byť vyplnené čitateľne a kompletne, pri súčasnom dodržaní formátu tlačiva 
prihlášky.  
 

(4) Prihláška, okrem osobných a kontaktných údajov, musí bezpodmienečne uvádzať: 
 a) názov územnej úradovne, do ktorej sa žiadateľ o členstvo má záujem zaregistrovať, 
 b) formu členstva (riadne, mimoriadne členstvo),  
 c) znovuprijatie, ak žiadateľ o členstvo už bol členom Slovenskej sekcie IPA, 
 d) miesto a dátum vyplnenia prihlášky a podpis žiadateľa, 
 e) deň overenia údajov uvedených v prihláške a podpis vedúceho územnej úradovne. 

 
(5) V prípade uchádzania sa o mimoriadne členstvo, prihláška musí byť doložená kópiami 

dokladov uvedených v päte tlačiva prihlášky.  
 

(6) Člen vedenia územnej úradovne, ktorý prijíma prihlášku na vybavenie, je pri jej preberaní 
povinný skontrolovať podľa dokladu totožnosti a/alebo služobného preukazu údaje uvedené 
v prihláške, kompletnosť údajov, ako aj ďalšie náležitosti prihlášky podľa ods. 4 a ods. 3 
a ods. 5 tohto usmernenia. Správnosť údajov uvedených v prihláške potvrdzuje vedúci 
územnej úradovne na prihláške svojim podpisom.  
 

(7) Prihlášky prijaté vedením územnej úradovne sa odporúča zasielať alebo osobne doručovať 
generálnemu sekretárovi na vybavenie priebežne. Prihlášky na vybavenie v danom 
kalendárnom roku musia byť generálnemu sekretárovi zaslané alebo doručené osobne 
najneskôr do 3. júla kalendárneho roka. Prihlášky zaslané s neskorším dátumom odoslania 
alebo doručené osobne po uvedenom termíne budú vybavené až v nasledujúcom 
kalendárnom roku.   
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(8) K prihláškam zasielaným generálnemu sekretárovi na vybavenie je vedenie územnej 
úradovne povinné priložiť sprievodný list, ktorého súčasťou je zoznam žiadateľov 
o členstvo obsahujúci ich meno, priezvisko a dátum narodenia. 
 

(9) Prihlášky je generálny sekretár povinný vybaviť v lehote 30 dní odo dňa ich doručenia 
na Slovenskú sekciu IPA. Uvedená lehota neplatí pre vybavenie prihlášok, ktoré nespĺňajú 
náležitosti stanovené týmto usmernením. Ich vybavenie sa odloží do zaslania novej, 
kompletne a správne vyplnenej prihlášky alebo do zaslania kópií chýbajúcich dokladov 
rozhodných pre posúdenie udelenia členstva v Slovenskej sekcii IPA. Pri opakovanom 
zaslaní prihlášky sa nevyžaduje opätovné zaslanie fotografií, ak boli súčasťou pôvodne 
zaslanej prihlášky.   
 

(10) V prípadoch, ak pre nesplnenie náležitostí prihlášky, stanovených týmto usmernením, nie je 
možné prihlášku vybaviť, je generálny sekretár povinný o tejto skutočnosti bezodkladne 
informovať elektronicky alebo písomne vedenie územnej úradovne, ktoré mu prihlášku 
na vybavenie postúpilo. Vedenie územnej úradovne je povinné informovať žiadateľa 
o členstvo o neakceptovaní jeho prihlášky na vybavenie a vyzvať ho na bezodkladné 
dodanie novej prihlášky alebo chýbajúcich kópii dokladov.   
 

(11) Generálny sekretár nemá povinnosť vrátiť žiadateľovi o členstvo pôvodne zaslanú 
prihlášku ani k nej doložené kópie dokladov. 
 

(12) Toto usmernenie je záväzné pre všetkých žiadateľov o členstvo v Slovenskej sekcie IPA, 
členov vedení územných úradovní a členov Výkonného prezídia vykonávajúcich úkony 
spojené s procesom vybavovania prihlášok.  
 

(13) Toto usmernenie nadobúda účinnosť 7. januára 2011. 
 
 
 

J U D r .  J á n  W e l n i t z  v . r .  
generálny sekretár Slovenskej sekcie IPA  

 


