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Správa z pracovného stretnutia- Krupina 23.4.2016
Dňa 23.4.2016 v RÚZ MV Krupina sa konalo pracovné stretnutie národného
prezídia, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 24 územných úradovní a niektorí ďalší sa
ospravedlnili. Stretnutie viedol 1. viceprezident a hneď na začiatku informoval prítomných
o mieste konania Národného kongresu, ktoré bude v Hotely Trigan na Štrbskom Plese. Miesto
bolo schválené výkonným prezídiom, ktoré malo zasadnutie 22.4.2016. Po tejto informácii
Prezident oboznámil prítomných so závermi zasadnutia výkonného prezídia medzi ktoré patrí
teda aj miesto konania Národného kongresu, bolo obnovené hlasovacie právo územných
úradovní Žilina a Železničná Polícia, nakoľko pominuli dôvody na pozastavenie. Bol
schválený finančný príspevok Územnej úradovni Nové Zámky na usporiadanie kultúrnospoločenskej akcie „Beťársky kotlík“ s medzinárodnou účasťou 250€. Tiež, že bola
realizovaná kúpa 2ks skríň do kancelárie.
Ďalej prítomní boli informovaní o stave Slovenskej sekcie, ktorá je bez rozvinutých
vonkajších vzťahov, vnútorné vzťahy tiež nie sú najlepšie, boli oboznámení aj s výzvou na
lepšiu komunikáciu s medzinárodným vedením listom cez e-mail od styčného dôstojníka pre
Slovenskú sekciu. Tiež o tom, že bol nájdený nezodpovedaný e-mail / z predchádzajúceho
obdobia/ o stave slovenskej sekcie tiež styčnému dôstojníkovi.
Prítomní boli oboznámení s tlačivom a aj s celou správou pre medzinárodné vedenie o rozvoji
Slovenskej sekcie za rok 2015, kde na konkrétne otázky aj po 20 rokoch existencie sú
odpovede NIE /napr: či existuje dohoda o spolupráci s MV, PZ; podpora zo strany PZ, akými
inými mimovládkami spolupracujeme, či máme dohody o spolupráci s inými sekciami atď./
Na základe uvedených faktov sme „izolovaná sekcia“; všetky okolité sekcie už organizovali
rôzne medzinárodné podujatia niektoré aj boli pomenované pre prítomných. Zo strany
výkonného prezídia bolo poznamenané, že v budúcnosti bude treba rozmýšľať aj takým
smerom, avšak toto nie je možné bez spolupráce územných úradovní a výkonného prezídia.
Tiež bolo povedané že nakoľko sme členmi medzinárodnej organizácie a my sme žiadali
o prijatie tak si treba uvedomiť, že sú tak písané ako nepísané pravidlá, ktoré tiež je dobré
mať na mysli.
Pre zlepšenie vonkajších vzťahov by bolo prospešné sa zúčastňovať minimálne svetového
kongresu a zasadnutia sekcií strednej a východnej Európy. /Nemusíme ale patrí sa!!/ Tiež by
nebolo na škodu pozvať kolegov z vedení iných sekcií. Treba skúšať nadviazať kontakt s MV,
PZ a inými organizáciami a pokúsiť sa o budovanie spolupráce.
Z uvedených dôvodov v budúcnosti treba prispôsobiť aj rozpočet k takej činnosti / aby sa
nestávalo , že výdavky na kanceláriu v rozpočte sú vyššie ako plánované výdavky na činnosť
za ktorým účelom organizácia vznikla / nadväzovanie kontaktov, účasť na určitých
zahraničných podujatiach , pozívanie členov iných sekcií atď./
Tu pri rozpočte sa ozvali kolegovia z Územnej úradovne Trnava, ktorí vytýkali prekročenie
rozpočtovej kapitoly na účasť na svetovom kongrese- výkonné prezídium informovalo teda

prítomných, že tieto výdavky nie sú prekročené / pôvodný plán bol delegát + observer , čoho
sa aj držíme/. Taktiež bolo zástupcami Trnavy vytknuté, použitie finančných prostriedkov nad
limit na účasť na Európskych policajných a požiarnických hrách v Španielsku. Zo strany
výkonného prezídia bolo uvedené, že nadlimit bude hradený z rezervy, ktorá podľa
niektorých členov nie je, ale fyzicky existuje na tom istom účte ako prostriedky základného
rozpočtu, pričom tento účet nie je delený. Tiež bolo vytknuté zo strany Trnavy , že ako
chceme poskytnúť príspevok pre účastníkov týchto športových hier, keď ešte neboli
vyúčtované fin. prostriedky poskytnuté pred dvoma rokmi. Na toto padla vhodná poznámka
od prítomných, niekto nominoval účastníkov z územnej úradovne a ten prečo nezabezpečil aj
vyúčtovanie.... v podstate je to pravda. V sumári zástupcami ÚÚ Trnava bolo vytknuté
výkonnému prezídiu nerešpektovanie rozpočtových položiek . Názory prítomných boli rôzne.
Ďalej prítomní boli informovaní o pridelenom IČO, ktoré má 12 čísiel, teda územné úradovne
nemajú žiaden dôvod používať centrálne 8 miestne IČO Slovenskej sekcie IPA; územné
úradovne boli vyzvané aby si dali do poriadku svoje účty s vlastným IČOm a vlastnou
adresou. Teda aby Slovenská sekcia mala len jeden účet + sociálny fond.
Územné úradovne boli informované o tom že si majú žiadať 2% z dane samostatne , majú sa
zaregistrovať a riešiť si to vo vlastnej réžii. / nie je dôvod na to aby to za nich poberala sekcia
a následne rozdeľovala/
Tiež bolo uvedené, že do dnešného dňa nebol založený účet pre sociálny fond a prednesený
návrh na založenie účtu a presunu určitej finančnej čiastky ako štartovacej. K tejto téme sa
prítomní vyjadrili kladne.
Zo strany výkonného prezídia bola otvorená téma na margo dotazníka o činnosti územnej
úradovne zasielaného ročne, hovorilo sa o možnosti zjednodušenia a prispôsobenia
dotazníku, ktorý sa zasiela na medzinárodné vedenie. Vynechali by sa zbytočné údaje pre
štatistiku.- ohlasy prítomných boli pozitívne.
Tiež bolo prednesené že si treba uvedomiť, že je to občianske združenie , ktoré funguje na
báze dobrovoľnosti a aj z toho dôvodu treba v budúcnosti zjednodušiť stanovy – podobne ako
k tomu pristúpilo medzinárodné vedenie/
Prítomní boli informovaní o fakte, že v súčasnosti výkonné prezídium nedisponuje žiadnymi
elektronickými údajmi čo sa týka členstva a dokumentov. Bude potrebné aby územné
úradovne dodali potrebné údaje o členstve a na objednanie preukazov do 30. Septembra.
Prítomní boli informovaní že z odvodu 6€ na sekciu po odrátaní medzinárodného odvodu
a nákupu preukazov na hospodárenie pre sekciu zostáva cca 3,90€.
Bola otvorená otázka či vlastne Slovenská sekcia potrebuje kanceláriu za mesačný poplatok
530€, keď je obsadená možno zopár dní v mesiaci ináč slúži ako sklad. Táto otázka bude
predložená na prerokovanie na Národnom kongrese.
Prítomní boli informovaní aj o ponuke Chorvátskej sekcie na účasť na EU projekte
zameraného na prevenciu na úseku drogovej kriminality a tiež aj na ďalšom EU projekte;
avšak ako základ je dodať účtovnú bilanciu za rok 2014 čo pri aktuálnom stave Slov. sekcie je
menší problém a prezident sa vyjadril že nepodpíše vyhlásenie že Slovenská sekcia má
vysporiadané všetky daňové povinnosti z minulosti / výsledok činnosti v predchádzajúcich
obdobiach/.

Prítomným bola odovzdaná informácia, že bola spojazdnená web stránka / zatiaľ dočasná/, je
živý e- mail ipa@ipa-slovakia.sk a bude sa pracovať ďalej na e- mailoch a web stránke.
Výkonným prezídiom bolo poznamenané, že do budúcna by bolo dobré zlepšiť spoluprácu
s územnými úradovňami, oznamovať udalosti územných úradovní na web stránke sekcie, ale
minimálne tie na ktoré Slovenská sekcia prispela. //Ako príklad bol spomenutý aj Rakúsky
model, kde na začiatku roka sa oznamujú podujatia vedeniu a z tých sa vyberú akcie , ktoré
budú označené ako oficiálne akcie sekcie. / pozn. avšak požiadavky našich územných
úradovní sú iné ako rakúskych//
V poobedňajších hodinách boli prezentované zmeny v predpisoch Slovenskej sekcie.
Prítomný sa vyjadrili k predloženým zmenám a tiež navrhli niektoré ďalšie zmeny, ktoré sú
v prospech fungovania organizácie. Zmeny sa týkali aj prispôsobenia predpisov novým
medzinárodným predpisom. Tieto zmeny budú predbežne zapracované v predpisoch, ktoré
takto budú predložené na prejednanie na národnom kongrese .
K volebnému systému mali poznámku Trnava a Trenčín, ktorí načrtli možnosť určenia počtu
hlasov podľa počtu členov v územných úradovniach.
K uvedenej téme
prezident
poznamenal, že aj medzinárodné stanovy a pravidlá určujú jedného delegáta s jedným
hlasom, bez rozdielu či sekcia má 58000 alebo 200 členov. Ich prípadný návrh bude
predložený na NK.
Zasadnutie bolo neformálneho charakteru a bolo prospešné, nakoľko prítomní sa vyjadrili ku
všetkým témam a mohli prezentovať svoje názory. Väčšina dotknutých tém, ktoré vyžadujú
rozhodnutia sa bude preberať aj na Národnom kongrese.
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