INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) – SLOVENSKÁ SEKCIA

Č.p.: IPA-SK/2016/10-38
V Bratislave 27. 4. 2016

Protokol
zo zasadnutia výkonného prezídia dňa 22.4.2016
Zasadnutie Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA sa konalo v RÚZ Krupina, keďže
nasledujúci deň na uvedenom mieste sa konalo pracovné stretnutie členov Národného
prezídia Slovenskej sekcie IPA. Zasadnutie prebehlo podľa predloženého programu, ktorý
obsahoval body:
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Zistenie uznášaniaschopnosti

3.

Vyhodnotenie plnenia stanovených úloh výkonným prezídiom a stanovenie ďalších postupov, úloh
potrebných pre rozvoj a funkčnosť slovenskej sekcie

4.

Vyhodnotenie plnenia úloh územnými úradovňami

5.

Schválenie miesta konania Národného kongresu 4.-5. novembra 2016 – Hotel Trigan, Štrbské Pleso.

6.

Prejednanie žiadosti Územnej úradovne Nové Zámky o príspevok na usporiadanie podujatia „Beťársky
kotlík“ s medzinárodnou účasťou.

7.

Zmeny vnútorných predpisov – návrhy a prejednanie možných a potrebných zmien

8.

Rôzne

9.

Ukončenie zasadnutia

K bodu 2: Na zasadnutí boli prítomní prezident, 1. Viceprezident, 2. Viceprezident a
asistentka pokladníčky. Pokladníčka z dôvodu služobného vyslania do zahraničia zo
zamestnania sa uvedeného zasadnutia nemohla zúčastniť. Teda zasadnutie bolo
uznášaniaschopné.
K bodu 3: Bolo vyhodnotené plnenie úloh, ktoré sa stanovili so zreteľom na vzniknutú
situáciu v Slovenskej sekcii a boli potrebné na zabezpečenia funkčnosti a pokračovanie
činnosti Slovenskej sekcie. Prezident oboznámil členov výkonného prezídia, že bola
realizovaná kúpa 2ks skríň na základe predbežnej dohody členov VP, ktoré sa nachádzajú
v kancelárii Slovenskej sekcie. Tiež kúpa softvéru Office do oficiálneho notebooku
Slovenskej sekcie, ktorý počítač bol prevzatý od bývalého generálneho sekretára bez
softvérového vybavenia okrem operačného systému. Bolo sfunkčnené a rozbehnuté prijímanie
členov a vydávanie členských preukazov ako i vybavovanie ďalších záležitostí. Členovia VP
boli informovaní o podaní ročného hlásenia a ďalších potrebných údajov a informácií na
medzinárodné administratívne centrum ako i určeným osobám medzinárodného vedenia.
Bola vytvorená a sprístupnená dočasná web stránka Slovenskej sekcie na známej adrese

www.ipa-slovakia.sk a tiež sfunkčnená e-mailová adresa ipa@ipa-slovakia.sk. V krátkosti
prezident informoval o účasti na 25. Výročí založenia Slovinskej sekcie, kde sa prezident
a pokladníčka zúčastnili na pozvanie Slovinskej sekcie, ktorej zástupcom z našej strany boli
odovzdané dary ako drevená plaketa s venovaním a niekoľko fliaš slovenského vína
s venovaním na fľaši.
K bodu 4: Tento bod bol zameraný na obnovenie hlasovacieho práva územných úradovní
Železničná polícia a Žilina , ktoré územné úradovne dodali požadovanú účtovnú
dokumentáciu za rok 2013. Za obnovenie hlasovacie ho práva hlasovali všetci členovia
Výkonného prezídia. Uvedené rozhodnutie bude oznámené dotknutým územným úradovniam.
K bodu 5: 1. Viceprezident oboznámil členov VP s ponukou Hotela Trigan na Štrbskom
Plese, ktorý bol jeden z miest , kde bol vykonaný predbežný prieskum členmi VP v súvislosti
s konaním Národného kongresu v dňoch 4.-5. novembra 2016. Tiež bola odprezentovaná
ponuka Hotela Titris a možnosti v Hoteli Urán v Tatranskej Lomnici. Nakoniec jednohlasne
bol odsúhlasený Hotel Trigan - Štrbské Pleso ako miesto konania Národného kongresu
v dňoch 4.-5. november 2016.
K bodu 6: Prejednala sa žiadosť Územnej úradovne Nové Zámky na poskytnutie finančného
príspevku k usporiadaniu „Gastrofestivalu“ Beťársky kotlík s medzinárodnou účasťou. Žiadali
o príspevok vo výške 400€ avšak po zvážení všetkých aspektov a po diskusii členov VP
jednohlasne sa schválila finančná čiastka vo výške 250€, ktorá bude poskytnutá v súlade a za
podmienok stanovených vnútornými predpismi Slovenskej sekcie IPA
K bodu 7: Členovia VP prebrali predložené návrhy na zmeny vnútorných predpisov
a zjednotili tie tak, aby mohli byť predbežne informatívne predložené členom Národného
prezídia na pracovnom zasadnutí, ktoré sa konalo nasledujúci deň.
K bodu 8: Prezident informoval o konaní Konferencie sekcií zo strednej a severnej Európy,
ktoré sa bude konať vo Fínsku a tiež o osobnom oslovení prezidentom Fínskej sekcie avšak
členovia VP rozhodli, že tento rok, aj z dôvodu osobnej zaťaženosti členov sa nezúčastníme
tejto udalosti. Tiež sa rozoberala téma ohľadom vytvorenia e-mailových schránok pre územné
úradovne , kde po zistení podrobností pripadá do úvahy využitie programu nonprofit určitých
poskytovateľov. Ďalej sa dohodlo že zostane v riešení web a veci súvisiace ako i nadviazanie
kontaktu s inými organizáciami a inštitúciami podľa možnosti. Členovia VP sa zhodli na
možnosti obnovenia spolupráce s firmou SPS v zastúpení s p. Hattasom nakoľko zo strany
členov je záujem o prezenty a sekcia disponuje len s veľmi obmedzeným množstvom
a druhmi týchto predmetov.
K bodu 9: Prezident poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.
Pozn: Zvolanie, návrhy, program sa nachádzajú pod č.p.: IPA-SK/2016/10-26

Spracoval: Peter Vígh

