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Zápisnica 
zo zasadania Výkonného prezídia Slovenskej sekcie 
IPA konaného dňa 20. júla 2016 v čase o 15.00 hod. 

 
 
 

Program : viď príloha č. 1 
Prezenčná listina viď príloha č. 2 
K bodu 1: 
Zasadanie výkonného prezídia viedol prezident Slovenskej sekcie IPA Peter Vígh. 
 
K bodu 2 : 
Na začiatku  rokovania  skonštatoval uznášania schopnosť zasadnutia. 
Oboznámil s programom rokovania, ktorý bol bez pripomienok jednohlasne 
schválený. 
 
K bodu 3: 
Vyhodnotenie plnenia stanovených úloh Výkonným prezídiom a stanovenie 
ďalších postupov, úloh potrebných pre rozvoj a funkčnosť Slovenskej sekcie. 
Potrebu vyhodnotenia úloh zdôvodnil, aby boli stanovené ďalšie postupy na 
zabezpečenie funkčnosti Slovenskej sekcie.  Všetky žiadosti o členstvo 
v Slovenskej sekcii IPA boli  spracované. Bola dokončená výroba preukazov pre 
nových členov ako aj opravy predložených preukazov. Teraz budeme čakať na 
zoznam členov z jednotlivých územných úradovní, aby bola vykonaná 
aktualizácia členskej základne Slovenskej sekcie IPA, nakoľko súčasný stav 
v šanonoch je nepresný.  Členovia výkonného prezídia sa stretnú v mesiaci 
august na  pretriedenie písomností, ktoré sú  po vyhádzaní zo skríň, ktoré si 
zobral bývalý generálny sekretár chaoticky uložené a neboli ani prehľadne 
vedené. Mnohé chýbajú. 
 
K bodu 4 : 
Vyhodnotenie plnenia úloh územnými úradovňami, bude potrebné preskúmať 
opodstatnenosť pretrvávania dôvodov pozastavenia hlasovacieho práva 
konkrétnych územných úradovní , v prípade pominutia  dôvodov – splnenia úloh, 
obnovenia hlasovacieho práva do konania  Národného kongresu. Pokladníčka p. 
Štefanko  Miňo informovala, že ÚÚ BA I už uhradili členské príspevky. 
 
 
 
K bodu 5:  



Prejednanie žiadosti ÚÚ Košice  o príspevok na usporiadanie podujatia „ 19. 
Ročník vianočného turnaja v sálovom futbale“ s medzinárodnou účasťou. 
Prijaté uznesenie: 
 Výkonné prezídium schvaľuje žiadosť Územnej Úradovne Košice na poskytnutie 
príspevku na usporiadanie podujatia  „19. ročník vianočného turnaja 
v sálovom futbale“ s medzinárodnou účasťou a na základe  čl. 25 ods.2 Stanov 
Slovenskej sekcie IPA poskytuje  finančný príspevok  vo výške 350,00 eur, za 
podmienky umožnenia účasti  ďalších územných úradovní Slovenskej sekcie IPA. 
Hlasovalo : 5 členov za 
 
K bodu 6 : 
Prejednanie žiadosti Územnej Úradovne Košice o príspevok zo sociálneho fondu 
Slovenskej sekcie IPA pre pozostalú manželku zosnulého člena Júliusa Csanka. 
Prijaté uznesenie :   
Výkonné prezídium Slovenskej sekcie IPA žiadosť zamieta, manželka zosnulého  
má nárok na náležitosti zo zákona po zosnulom Júliusovi Csankovi a nie je 
sociálny prípad. 
Hlasovalo : 5 členov za zamietnutie príspevku 
 
 K bodu 7 : 
Prejednanie žiadosti  Územnej Úradovne Čadca o príspevok  na usporiadanie 
podujatia „ 6. Ročník  IPA CUP“ s medzinárodnou účasťou. 
Prijaté uznesenie:  
Výkonné prezídium schvaľuje žiadosť Územnej Úradovne Čadca na poskytnutie 
príspevku na usporiadanie podujatia „ 6. ročník  IPA CUP“ s medzinárodnou 
účasťou a na základe  čl. 25 ods.2 Stanov Slovenskej sekcie IPA poskytuje  
finančný príspevok  vo výške 100,00 eur, za podmienky možnosti účasti  ďalších 
územných úradovní Slovenskej sekcie IPA. 
Hlasovalo : 5 členov za 
 
K bodu 8: 
25. výročie založenia Maďarskej sekcie IPA 8.-10. septembra 2016 – vyslanie 
delegátov Slovenskej sekcie IPA. 
Slovenská sekcie IPA obdržala pozvánku pre dve osoby – zástupcov sekcie na 
oslavy 25. výročia založenia Maďarskej sekcie IPA, ktoré sa bude konať 
v Budapešti 8.- 10. septembra  2016 v hoteli Benczúr. Ako  zástupcov Slovenskej 
sekcie IPA na uvedenom podujatí prezident navrhol Boženu Čambálikovú a 
Romana Záňa. 
Prijaté uznesenie:  
Výkonné prezídium na svojom zasadnutí schválilo účasť členov  Výkonného 
prezídia Boženy Čambálikovej a Romana Záňa na podujatí  Maďarskej sekcie IPA 
pri príležitosti 25. výročia  založenia. 
Hlasovalo : 5 členov za 
 
 
 
 
 
K bodu 9:   



Prejednanie výzvy IEB na poskytnutie sociálneho príspevku pre IPA Sri Lanka so 
zámerom pomôcť pri zmiernení dopadov a odstraňovaní škôd spôsobených 
povodňami. 
Prijaté  uznesenie: 
Výkonné prezídium schvaľuje  poskytnutie sociálneho príspevku pre IPA Sri 
Lanka zo zámerom  pomôcť pri zmiernení dopadov a odstraňovaní škôd 
spôsobených povodňami a na základe čl. 3 ods. 1 a 2 písm. d Smernice o 
poskytovaní príspevkov zo sociálneho fondu Slovenskej sekcie  IPA schvaľuje 
poskytnutie finančného príspevku vo výške 150,00 eur. 
Hlasovalo : 5 členov za 
 
K bodu 10: 
Obnovenie Zmluvy s účtovníckou firmou Acco Taxes Management, s.r.o. ktorá 
vypršala 30.06.2016. Bola spracovaná nová zmluva, ktorá je obsahovo totožná 
s pôvodnou Zmluvou, nič sa nezmenilo. 
Prijaté uznesenie: 
Výkonné prezídium schvaľuje obnovenie Zmluvy o účtovníctve s firmou Acco 
Taxes Management s.r.o. na ďalšie obdobie  rokov 2016 a 2017 
Hlasovalo 5 členov za 
 
K bodu 11: 
V rôznom bola prejednaná príprava materiálov a organizačné zabezpečenie  
Národného kongresu IPA Slovakia. Prezident informoval, že do týždňa pošle 
materiál na zvolanie Národného kongresu ako aj  registračný formulár na 
prihlásenie sa. Formulár má spracovaný. Boli prejednané pozvania  hostí na 
kongres., ako aj organizačné záležitosti pozvaných hostí iba na zahájenie 
kongresu. I. viceprezident p. Záň spracuje do týždňa pozvánky pre pozvaných 
hostí, ktorí budú prítomní iba na zahájení. ( M MV, prezident PZ,  za vedenie ZVJS, 
KR PZ Prešov, náčelník Horskej služby, náčelník MsP). Organizačné zabezpečenie 
programu bude realizovaná podľa možnosti v spolupráci s vedúcim ÚÚ Poprad. 
Boli prejednané aj pozvania zástupcov zahraničných sekcií( Česko, Maďarsko, 
Poľsko, Nemecko). Prejednával sa aj program kongresu. 
 
II. viceprezident informoval o športových dňoch WPFG v Španielsku, kde sa 
zúčastnil 1 člen  z Košíc, ktorý dosiahol dobré výsledky a skončil na medajlovom 
mieste, výdavky vyúčtoval. 
 
I. viceprezident p.Záň sa informoval o zaplatení členského príspevku  BA I, ktorí 
sa podieľali na zabezpečení tankových dní Laugaricio, platili občerstvenie a 
propagovali Slovenskú sekciu IPA. 
 
Slovenská sekcia IPA bola požiadaná o asistenciu pri návšteve Slovenska zo 
strany členov IPA a to kolegu z Nemecka a Kanady. Žiadosť kolegov z Nemecka  
zabezpečí p. Záň a kolegov z Kanady p. Štefanko Miňo. 
 
Prezident informoval, ako funguje upratovacia firma na Inchebe, je potrebné 
telefonicky kontaktovať, kedy sme tam- Unicorn 0949 232618 – manažérka a 
upratovacia f. 0911 100732. 
 



Informoval aj o tom, že bol pozastavený program výmeny  mládeže zo 
strany  Veľkej Británie. 
 
Írsky prezident ako člen SCC poslal list, kde sa dotazoval, ako na Slovenskej 
sekcii IPA fungujú hobby kluby, či je nejaký zriadený a ako  sme na tom. Na 
Slovenskej sekcii nemáme hoby klub. 
 
Prezident oznámi do 31.7.  na Maďarskú sekciu IPA mená delegátov  na oslavy 
25. výročia založenia ich sekcie. Prezident informoval o liste medzinárodného 
prezidenta, ktorý uvádza , že v súčasnosti je 66 sekcií a   2 krajiny čakajú na 
prijatie do svetovej organizácie IPA. 
 
Pokladníčka p. Štefanko Miňo nadniesla tému na zmenu paušálu, mobilného 
operátora.  Navrhuje ponechať 1 telefón a operátora O2.   
Prezident navrhol počkať  na Národný kongres aj s internetovou stránkou aj 
zmenou telefónu. 
Člen revíznej komisie p.  Kamenár sa dotazoval na účtovné doklady za rok 2015, 
chce vykonať kontrolu . Doklady sú momentálne u účtovníka. 28.6.2016 sa 
podalo daňové priznanie, ak budú doklady späť dohodne sa termín stretnutia 
v kancelárií, kde môže vykonať kontrolu dokladov. Za rok 2014 vykonal kontrolu 
dokladov Peter Starý sám. 
Bol daný návrh, aby bol p. Šimunič pozvaný na rokovanie Národného kongresu, 
aby informoval  delegátov a účtovníctve. Bola daná výzva, aby si ÚÚ požiadali MV 
o výpis IČO a viedli si účtovníctvo. Niektoré ÚÚ majú na účtoch adresu  
Slovenskej sekcie. 
Prezident p. Vígh informoval o zriadení  účtu Sociálneho fondu vo VÚB, kde bolo 
prevedených 8.000 eur . 
 
 
 
                                                                                Spracovala:  Mgr. Božena Čambáliková 
 
 
 


