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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Košice 

 IPA-KE-13/2022 Mgr. Veselovský 10.11.2022 
 

Vec 

Členská schôdza  Územnej úradovne Košice Slovenskej sekcie IPA – zvolanie  

 

Touto cestou podľa čl. 5 ods. 2  Stanov Slovenskej sekcie IPA zvolávam členskú 

schôdzu, ako najvyššieho orgánu Územnej úradovne Košice Slovenskej sekcie IPA (ďalej len 

„územná úradovňa), ktorá sa uskutoční 9. decembra 2022 so začiatkom o 13.00 h v Congress 

Hotel Centrum Južná trieda 2A, Košice s navrhovaným programom rokovania uvedeným 

v prílohe tohto zvolania. 
 

Návrhy do programu rokovania členskej schôdze je možné predložiť vedeniu územnej 

úradovne v termíne do 2. decembra 2022 mailom uvedenom v päte zvolania alebo na adresu 

uvedenú v záhlaví tohto zvolania.  
 

Nakoľko 12. decembra 2022 končí štvorročné volebné obdobie terajšieho vedenia 

územnej úradovne, na tejto členskej schôdzi sa uskutoční voľba nového vedenia územnej 

úradovne na volebné obdobie rokov 2023 – 2026. V tejto súvislosti v súlade s čl. 11 ods. 2 

Volebného poriadku Slovenskej sekcie IPA uvádzam, že poštová adresa na doručenie návrhov 

kandidátov na funkcie: vedúci územnej úradovne, sekretár územnej úradovne a pokladník 

územnej úradovne je uvedená v záhlaví tohto zvolania. Návrhy kandidátov je možné predložiť 

aj elektronicky na adresu uvedenú v päte zvolania. Termín predloženia návrhov na kandidátov 

na jednotlivé funkcie je 2. december 2022 vrátane.  
 

Za účelom prípravy občerstvenia žiadame členov,  aby z organizačných dôvodov svoju 

účasť na schôdzi potvrdili do 6. decembra 2022 telefonicky alebo mailom na nižšie uvedenú 

adresu. 
 

Prezentácia delegátov a ďalších účastníkov zasadnutia členskej schôdze územnej 

úradovne bude prebiehať v čase od 12.30 h do 13.00 h v mieste konania rokovania. 

 

Servo per Amikeco 

  (Služba prostredníctvom priateľstva)  
 

Ing. Ján Kovalčik, v. r. 

vedúci 

                Územnej úradovne Košice  

Slovenskej sekcie IPA 
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Pozvánka 
 

 

Pozývam členov International Police Association zaradených v Územnej úradovni 

Košice Slovenskej sekcie IPA na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa  
 

  

9. decembra 2022 o 13.00 h 
 

 

v Congress Hotel Centrum Južná trieda 2A, Košice s nasledovným návrhom programu 

rokovania 
 

 

Návrh programu rokovania:   
 

1. Otvorenie 

2. Správa o finančnom hospodárení územnej úradovne za uplynulé obdobie  

3. Správa o činnosti vedenia územnej úradovne za roky 2018 až 2022 

4. Správa o činnosti územnej úradovne za roky 2018 až 2022 

5. Voľba vedenia územnej úradovne na volebné obdobie 2023 - 2026  

6. Návrh činnosti územnej úradovne na rok 2023 

7. Diskusia 

8. Rôzne 

9. Záver 
 

 

Návrhy do programu rokovania členskej schôdze je možné predložiť vedeniu územnej 

úradovne v termíne do 2. decembra 2022. 

 

 
 

Ing. Ján Kovalčik, v, r.  

vedúci 

Územnej úradovne Košice 

Slovenskej sekcie IPA 
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