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Členská schôdza konaná dňa 10. 2. 2011 

 

 Dňa 10. 2. 2011  sa konala členská schôdza Územnej úradovne IPA Lučenec. Na 

schôdzi bolo prítomných  63  členov a ďalší 35 členov splnomocnili kolegov na hlasovanie.   

 

 Schôdzu viedol vedúci úradovne Mgr. Jaroslav Bystriansky, ktorý prítomných 

oboznámil s činnosťou územnej úradovne v roku 2010: 

 prijatie návštevy IPA z Maďarskej republiky zo Salgotarjánu.  

 v mesiacoch apríl a október 2010 sa 3 členovia Územnej úradovne Lučenec zúčastnili 
medzinárodných streleckých pretekov v Chebe. 

 mesiaci november 2010 sa v Bratislave konal Národný kongres Slovenskej sekcie IPA, 
ktorého sa zúčastnil vedúci územnej úradovne Mgr. Jaroslav Bystriansky. Na 

uvedenom zasadnutí boli vykonané voľby výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA.  

 

Vedúci úradovne oboznámil členov so správou o hospodárení za rok 2010. Potom 

informoval prítomných o členskej základni, kde uviedol, že územná úradovňa má 145 členov, 

pričom v roku 2010 bolo 43 novoprijatých členov a 67 členov bolo preregistrovaných do 

novovytvorenej Územnej úradovne Rimavská Sobota. Traja členovia ukončili členstvo 

a jeden člen bol preregistrovaný do Bratislavy. 

 

 Potom sa konala voľba do funkcií vedenia územnej úradovne. Volebná komisia bola 

zvolená členskou schôdzou v zložení Ján Kašiar, Dušan Vývlek a Ondrej Bálint. Voľby 

viedol predseda volebnej komisie Ján Kašiar. Členská schôdza navrhla členov, ktorí 

v súčasnosti zastávali uvedené funkcie. Priamou voľbou sa volilo vedenie „an bloc“ v zložení: 

vedúci Mgr. Jaroslav Bystriansky, sekretár Ing. Mária Ilkovičová, pokladník JUDr. Ivan 

Čičmanec. Verejným hlasovaním boli jednoznačne zvolení členovia vedenia územnej 

úradovne v uvedenom zložení. Za hlasovalo 98 členov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

  Ďalším bodom programu bolo odovzdanie nových členských preukazov  spolu 

s nálepkami IPA na auto. Vedúci úradovne informoval o zmene pomeru výšky členského 

príspevku  nasledovne: z celkovej sumy 20 eur sa 8 eur presúva na účet Slovenskej sekcie 

IPA a 12 eur ostáva pre Územnú úradovňu IPA Lučenec. 

 

Po odovzdaní členských preukazov sa pristúpilo k diskusii, kde bolo hovorené 

o rôznych akciách, a to kultúrnych, spoločenských, športových na domácej a zahraničnej 

úrovni, kde vedúci úradovne vyzval ostatných členov k väčšej aktivite, resp. k organizovaniu 

rôznych kultúrnych, športových alebo spoločenských podujatí z ich strany. Vedúci úradovne 

oboznámil členov s možnosťou objednať si rôzne oblečenie a prezenty  IPA cestou internetu 

na stránke www.ipa.sk u firmy Fajn veci. 

http://www.ipa.sk/

