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Oznámenia o konaní členskej schôdze volieb do vedenia územnej 

úradovne  dňa 10. 2. 2014 

 

 Dňa 10. 2. 2014  bola zvolaná členská schôdza Územnej úradovne IPA Lučenec. Na 

schôdzi bolo prítomných  57  členov a ďalší 70 členovia splnomocnili kolegov na hlasovanie. 

Vedúci územnej úradovne Mgr. Jaroslav Bystriansky po prezentácii privítal prítomných 

a hosťa -  prezidenta Slovenskej sekcie IPA  Mgr. Petra Müllera .  

 

Na členskej schôdzi sa konali voľby do vedenie územnej úradovne. Za vedúceho 

územnej úradovne bol zvolený staro – nový vedúci Mgr. Jaroslav Bystriansky, za sekretára 

Ing. Mária Ilkovičová a za pokladníka JUDr. Ivan Čičmanec.  

 

 Po ukončení volieb sekretár územnej úradovne  Ing. Mária Ilkovičová  oboznámila 

členov so správou o činnosti územnej úradovne za uplynulé obdobie a pokladník územnej 

úradovne JUDr. Ivan Čičnamec oboznámila členov so správou o hospodárení územnej 

úradovne za uplynulé obdobie.  

 

 Vedúci územnej úradovne odovzdal slovo prezidentovi Slovenskej sekcie IPA Mgr. 

Petrovi Müllerovi. Prezident Slovenskej sekcie  informoval členov o blížiacich sa osláv 20. 

výročia založenia IPA SR v dňoch 28. 8. -. 31. 8. 2014 a tiež o medzinárodnom stretnutí IPA 

v mesiaci september 2014. Ďalej informoval členov, že z odvedených členských príspevkov 6 

eur na člena do Slovenskej sekcie IPA, 4 eurá ostávajú pre Slovenskú sekciu a 2 eurá sa 

odvádzajú pre medzinárodnú sekciu. Upozornil členov na možnosť darovania 2 % daní, 

pričom celá suma ostáva pre danú územnú úradovňu. Použitie týchto financií je potrebné 

vydokladovať, pričom originály bločkov, resp. potvrdení o použití je potrebné zaslať na 

Slovenskú sekciu. Ďalej prezident informoval o  podujatiach, ktoré budú v roku 2014: 

- o konaní Európskych policajných športových hier v Belgicku, presnejšie 

informácie budú zaslané obežníkom.  

- o konaní konferencie stredoeurópskych a východoeurópskych krajín v Chorvátsku, 

kde programom bude schengenská problematika 

- o vzdelávacom centre IPA GIMBORN. 

Taktiež informoval členov o nových interných predpisoch  týkajúce sa cestovných príkazov 

ako aj udeľovania dotácií pre územné úradovne, ktoré ešte čakajú na schválenie. Tiež bola 

vyzvaná spoločnosť Microsoft o dodanie softvéru  k evidovaniu členov, ktorý zabezpečí 

ochranu osobných údajov. Tento softvér by mal byť bezplatný, zakúpi sa len hardvér.  

 

 Vedúci územnej úradovne sa poďakoval prezidentovi za informácie a vyzval členov 

do diskusie. V rámci diskusie upozornil členov na včasné platenie členských príspevkov,  čo 

je pretrvávajúcim problémom 

 

Prezident Slovenskej sekcie vyzval členov na včasné oznámenie o vystúpení 

z územnej úradovne a taktiež a dodržanie termínu odvodu členských príspevkov do 

Slovenskej sekcie a to každoročne do 15. januára. V opačnom prípade sa pozastaví hlasovacie 

právo územnej úradovne.  Taktiež vyzval členov o podaní návrhov ku zmene stanov 

vedúcemu územnej úradovne, ktorý potom tieto predloží na národnom zhromaždení.  


