
Vážení členovia vedení územných úradovní, milí priatelia, 
 

dovoľte aby som Vás v krátkosti informoval o zasadnutí Výkonného prezídia Slovenskej 
sekcie IPA (ktoré sa konalo 20. 02. 2016). Verím, že teraz už bude protokol/zápis vyhotovený 
načas. 
 

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA 

 

3. Návrh na schválenie konferenčného priestoru pre konanie zasadnutia Národného kongresu 
Slovenskej sekcie IPA 2016 (návrh generálneho sekretára). 
- tento bod bol presunutý na ďalšie zasadnutie VP SS IPA vzhľadom na ponuku, ktorú sme 
obdržali od HOTELA SOREA URÁN - zámerom je ušetriť finančné prostriedky a porovnať 
obdobné ponuky od zariadení rovnakého štandardu. 
 

4. Vyslanie členov Slovenskej sekcie IPA na Európske hry policajtov a hasičov v Huelve a 
schválenie finančného príspevku na ich účasť na športových hrách (návrh 2. viceprezidenta). 
- tu bolo rozhodnuté tak, že sa zúčastnia nahlásené osoby za podmienok, že sú členovia 
Slovenskej sekcie IPA a majú riadne vyúčtované cesty z minulosti. 
 

5. Vyhodnotenie plnenia úloh územnými úradovňami, preskúmanie opodstatnenia-
pretrvávanie dôvodov pozastavenia hlasovacieho práva konkrétnych územných úradovní, v 
prípade pominutia dôvodov - splnenia úloh, obnovenie hlasovacieho práva. V prípade 
neplnenia úloh v opodstatnených prípadoch uložiť opatrenie - pozastavenie hlasovacieho 
práva územnej úradovne (návrh prezidenta). 
- bolo vrátené hlasovacie právo územným úradovniam Bratislava VIII, Komárno, Prievidza, 
Banská Bystrica, Poprad, ZVJS Košice. 
- pozastavené má stále Bratislava I a Topoľčianky- za rok 2013 nedodali peňažný denník 
a Piešťany, Žilina, Železničná polícia a Stará Ľubovňa – stále nedodali za rok 2013 ani 
peňažný denník a ani účtovnú závierku. 
- Prievidzi zároveň bolo hlasovacie právo vrátené za legendárnu „kauzu 5,- €“. 
 

6. Vyhodnotenie plnenia stanovených úloh Výkonným prezídiom a stanovenie ďalších 
postupov, úloh potrebných pre rozvoj a funkčnosť Slovenskej sekcie IPA (návrh prezidenta). 
- výkonné prezídium rozhodlo, že v mesiaci apríl – v prvej polovici sa uskutoční pracovné 
stretnutie národného prezídia, kde sa prerokujú zmeny stanov a interných predpisov a ďalšie 
oblasti činnosti Slovenskej sekcie IPA. 
- výkonné prezídium rozhodlo o preplatení faktúry „účtovníčke z Martina“ na základe 
opakovane vystavenej faktúry vo výške 300,- €. 
- na základe pozvánky Slovinskej sekcie IPA sa osláv 25. výročia založenie uvedenej sekcie 
zúčastnia prezident a pokladníčka Slovenskej sekcie IPA. 
 

7. Rôzne 

8. Ukončenie zasadnutia  
 

Podrobnejšie a presnejšie informácie Vám budú k dispozícií v protokole/zápise zo zasadania 
Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA. 
 

S pozdravom 

 

SERVO PER ANIKECO 

 

Roman Záň 

1. viceprezident 

Slovenskej sekcie IPA 


