
   

                          International police association – Slovenská sekcia 

Č.p.: IPA-SK/2016/10- 

                                                                                                                         V Bratislave 24.9.2016 

 

 

P r o t o k o l 

zo zasadnutia Výkonného prezídia dňa 24.9.2016 

 

 

     Zasadanie Výkonného prezídia sa konalo v Bratislave  v prenajatých priestoroch Slovenskej sekcie IPA 

v čase od 10.00 hod. Zasadanie prebiehalo podľa priloženého programu rokovania. 

Na základe čl.4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Slovenskej sekcie IPA predložil prezident Slovenskej sekcie 

IPA návrh bodov programu na prejednanie – zasadnutie Výkonného prezídia 24. 9. 2016 

K bodu 1. 

- Prehodnotenie zastavených hlasovacích práv územných úradovní BA1, Topolčianky, 

Stará Ľubovňa, Piešťany  

Odôvodnenie: Potrebnosť prehodnotenia a významu udeleného opatrenia 

 

Uznesenie: Výkonné prezídium sa uznieslo na vrátení hlasovacích práv uvedených 

územných úradovní ( BAI, Topolčianky, Stará Ľubovňa) nakoľko im stanovená povinnosť na 

dodanie požadovaných dokladov VP bola splnená. - jednohlasne 

 

K bodu 2. 

 

Prihlášky delegátov a pozorovateľov na NK 2016 

 

Odôvodnenie: Potrebnosť vyhodnotenia stavu zasielania prihlášok úz. úradovňami,   

                        zosumarizovanie  prijatých prihlášok, zstenie počtov. Taktiež  zistenie  

                        záujmu  zahraničných sekcií   

 

Uznesenie:  

Úloha pre I. Viceprezidenta – oznámiť zoznam o počte účastníkov na hotel Trigan  

                                                                                                             Termín: do 3.10.2016 

 

 

K bodu 3: 

 

Platby  územných úradovní  za účasť pozorovateľa  



 

Odôvodnenie:  stanovenie úlohy pre pokladníka a asistenta pokladníka -  kontrola  

                           splnenie a správnej výšky prevodu zo strany úz. Úradovní 

 

Uznesenie: Úloha pre pokladníka a asistenta – vykonať kontrolu realizovania platieb 

a tiež správnu sumu podľa uvedených údajov  v prihláškach. V prípade nezrovnalosti vybaviť 

doplatenie – vyzvať na doplatenie sumy.                                                         Termín:  31.10.2016 

 

K bodu 4: 

- Agenda NK  

 

                Odôvodnenie:   Potreba zostavenia agendy  Národného kongresu a vytvoriť finálnu   

                                            verziu  pripravenú na zaslanie delegátom 

 

Zaslanie agendy v elektronickej forme úloha pre I. Viceprezidenta. Pripravené na odoslanie 

delegátom.                                                                                                     Termín: 10.10.2016 

 

K bodu 5: 

Predbežná kandidátna listina zostavená na základe návrhov s priloženými pôvodnými   

návrhmi 

 

Odôvodnenie: príprava podkladov pre prácu volebnej komisie 

Podľa predložených návrhov  bola zostavená kandidátna listina, ktorá bude odovzdaná volebnej 

komisii – tiež bude tvoriť súčasť agendy  Národného kongresu. 

K bodu 6: 

-             Návrh na zostavenie volebnej komisie a ustanovenie volebnej komisie pre voľby  

              členov  výkonného prezídia na Národnom kongrese 

Odôvodnenie: Potreba vytvorenia volebnej komisie na základe stanov. 

Uznesenie: Výkonné prezídium sa zhodlo na zložení volebnej komisie ( po udelení 

súhlasu  dotknutých.               Mgr. Jaroslav Bystriansky – / Lučenec/ 

                                        JUDr. Anton Kožak – / Bratislava / 

                                         Ing. Juraj Veselovský – / Košice /  

K bodu 7:  

-    Bilancia územných úradovní  

 

 Odôvodnenie:  Potreba vyhodnotiť bilanciu jednotlivých územných úradovní z dôvodu   

                                        zistenia plnenia  finančných povinností voči Slovenskej sekcii IPA.  

                                        Stanovenie úlohy  pre pokladníka a  asistenta pokladníka 

 

 



Uznesenie:  Úloha pre pokladníka a asistenta, vyhodnotiť bilanciu jednotlivých      

                    územných úradovní        Termín : do 3.11.2016 

                     

K bodu 8 

 

-              Návrh Sekcie Nový Zéland  na príspevok na charitatívne účely namiesto daru  

                mieneného darovať sekcii   Nový Zéland v priebehu konania 61. WC  

 

                Odôvodnenie:  Zo spolupatričnosti  je vhodné  poslať symbolickú sumu na uvedený                   

                                           účet  Sekciou Nový  Zéland  

 

 

               Uznesenie:  Výkonné prezídium rozhodlo o poukázaní  sumy 100.€ na účet Neziskovej  

organizácie  založenej na boj s rakovinou na základe priateľskej požiadavky Sekcie Nový Zéland  

z príležitosti konania a účasti našich delegátov na 61. WC, namiesto daru, keďže  Sekcia Nový 

Zéland oslavuje 50 výročie  založenia. 

 

K bodu 9 

 

-             Požiadavka Talianskej sekcie na humanitárnu výpomoc pre členov IPA postihnutých  

               zemetrasením   v Taliansku v mesiaci August 

 

               Odôvodnenie:  symbolická výpomoc na základe základných princípov  IPA založených  

                                           na priateľstve a vzájomnej pomoci 

 

 

               Uznesenie:  Výkonné prezídium rozhodlo o poukázaní  sumy 100€ na účet uvedený  

a predložený  sociálnym  pokladníkom  IPA   talianskej    sekcii  na  zmiernenie     následkov 

zemetrasenia, ktoré postihlo členov IPA Talianskej sekcie   

 

K bodu 10: 

 

-           Informácia členov Výkonného prezídia o konaní oficiálneho stretnutia navrhnutého  

             medzinárodným prezidentom za prítomnosti medzinárodného generálneho sekretára  

             a perezidenta , z našej strany prezidenta a pokladníka. Miesto konania počas konania  

            61. WC na Novom Zélande. 

 

 

K bodu 11: 

-           Symbolická miniplaketa našim kolegom zo Sekcie Nový Zéland 

 

             Odôvodnenie: aj napriek návrhu sekcie NZ o podporenie neziskovej organizácie   

                                       uvedenej vyššie by bolo vhodné ako pamiatku odovzdať symbolický  dar –  

                                       miniplaketu – Schválené do 20,00 € - jednohlasne 

 



 

 

 

 

 

K bodu 12: 

-          Informácia  členov VP o liste medzinárodného prezidenta ohľadom účasti resp. neúčasti        

           na NK 2016 a ďalších informáciách uvedených medzinárodným prezidentom;  taktiež  

           o odpovedi prezidentom 

 

K bodu 13: 

 

-         Informácia o zaslaní listov  prezidentovi PZ a ministrovi vnútra spolu aj s podporným  

          listom podpísaným vlastnoručne medzinárodným prezidentom vo veci spolupráce. 

 

K bodu 14: 

 

-         Schválenie nákupu prezentov 10ks drevených plakiet, 10 ks kaziet na odznaky ako  

          i výroby 200ks šnúrok do krku s označením „IPA Slovenská sekcia“ 

 

Odôvodnenie:  pre potreby slovenskej sekcie aj v súvislosti s realizovaním Národného     

                            Kongresu 

 

Uznesenie: Výkonné prezídium schválilo nákup 10ks drevených plakiet, 10 ks kaziet na     

odznaky ako i výroby 200ks šnúrok do krku s označením „IPA Slovenská sekcia“   - schválené 

jednohlasne 

 

K bodu 15: 

- Určenie pomocníkov a tlmočníkov prítomných počas konania Národného kongresu 

 

Odôvodnenie: Pošas konania NK je potrebné zabezpečiť tlmočenie  do angličtiny 

vzhľadom na účasť pozvaných hostí zo zahraničia 

 

Uznesenie: Výkonné prezídium schvaľuje prítomnosť jedného tlmočníka v osobe       

Mgr. Márie Ilkovičovej  a ako záloha bude jeden člen Územnej úradovne Poprad  

po predchádzajúcom súhlase vedúceho územnej úradovne – schválené  jednohlasne 

 

 

 

 

 

                                              Spracovala: Mgr. Božena Čambáliková 


