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Vybavuje 

Mgr. Domorák 

                                                        

Nitre 

04. 10. 2022 

 

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

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

„Územná úradovňa), ktorá sa uskutoční 16. decembra 2022 so začiatkom o 18,00 h 

v priestoroch Bowling Club Nitra-Klokočina na Bellová ulica 11, s navrhovaným programom 

rokovania uvedeným v prílohe tohto zvolania.  

Návrhy do programu rokovania členskej schôdze je možné predložiť vedeniu Územnej 

úradovne v termíne do 01. decembra 2022 na email nitra@ipa-slovakia.sk.   

Nakoľko v mesiaci január 2023 končí volebné obdobie terajšieho vedenia Územnej 

úradovne, sa na tejto členskej schôdzi 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 korešpondenčná adresa na doručenie návrhov 

kandidátov na funkcie:  

- Vedúci Územnej úradovne, 

- Sekretár Územnej úradovne, 

- Pokladník Územnej úradovne, 

je uvedená v záhlaví tohto zvolania. Návrhy kandidátov je možné predložiť aj elektronicky na 

adresu nitra@ipa-slovakia.sk. Návrh kandidáta musí obsahovať: 

- meno a priezvisko kandidáta,  

- funkciu, na ktorú kandidáta navrhujete,  

- meno a priezvisko navrhovateľa, 

- dátum, resp. spôsob udelenia súhlasu kandidáta s kandidatúrou. 

Termín predloženia návrhov na kandidátov na jednotlivé funkcie je 01. decembra 2022.  

V prípade, že sa člen registrovaný v Územnej úradovne členskej schôdze nemôže 

zúčastniť, môže splnomocniť iného člena Územnej úradovne formou vyplnenej plnej moci 

uvedenej v prílohe za podmienky, že sa tejto členskej schôdze zúčastní. Prezentácia delegátov 

a ďalších účastníkov zasadnutia členskej schôdze územnej úradovne bude prebiehať v čase od 

18,00 h do 18,30 h v mieste konania rokovania. 
 S pozdravom  

Servo Per Amikeco   

           

Príloha: 

 

- Pozvánka na členskú schôdzu – A4/1 

- Plná moc – A4/1 

 

                                         Mgr. Ján Domorák  

     vedúci Územnej úradovne Nitra 

            Slovenskej sekcie IPA 
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Pozvánka 
 

Pozývam členov International Police Association zaradených v Územnej úradovni 

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

 

16. decembra 2022 o 18,00 h 
 

 

v priestoroch Bowling Clubu, Nitra-Klokočina na Bellová ulica 11, s navrhovaným 

programom rokovania 

 

Návrh programu rokovania:  

1. Otvorenie  

2. Správa o činnosti územnej úradovne za roky 2019 a 2022 

3. Správa o finančnom hospodárení územnej úradovne za uplynulé obdobie  

4. Voľba vedenia územnej úradovne na volebné obdobie 2023 – 2026  

5. Návrh činnosti územnej úradovne na rok 2023 

6. Diskusia  

7. Záver  

 

Návrhy do programu rokovania členskej schôdze je možné predložiť vedeniu územnej 

úradovne v termíne do 01. decembra 2022.  

 

Po ukončení členskej schôdze budú členom územnej úradovne vydávané členské 

preukazy na rok 2023, pokiaľ budú do uvedeného dátumu doručené Územnej úradovne 

Nitra. 

 

 

 

                                                                                                             Mgr. Ján Domorák  

     vedúci Územnej úradovne Nitra 

            Slovenskej sekcie IPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLNÁ MOC 

Dolu podpísaný(á).............................................., číslo preukazu člena Slovenskej sekcie IPA 

SK .................................................... udeľujem  

p lnú  m oc  

pánovi/pani ................................................................., číslo preukazu člena Slovenskej sekcie 

IPA SK .............................................., aby ma zastupoval(a) na členskej schôdzi Územnej 

úradovne Nitra Slovenskej sekcie IPA,  ktorá sa bude konať dňa 16. decembra 2022,  a aby na 

tejto členskej schôdzi v mojom mene uplatnil hlasovacie právo vo veciach, o ktorých sa bude 

na členskej schôdzi hlasovať. 

Táto plná moc je účinná dňa 16. decembra 2022. 

.......................................................... 

  podpis  

V ............................... dňa ................................... 

 

 

 

PLNÁ MOC 

Dolu podpísaný(á).............................................., číslo preukazu člena Slovenskej sekcie IPA 

SK .................................................... udeľujem  

p lnú  m oc  

pánovi/pani ................................................................., číslo preukazu člena Slovenskej sekcie 

IPA SK .............................................., aby ma zastupoval(a) na členskej schôdzi Územnej 

úradovne Nitra Slovenskej sekcie IPA,  ktorá sa bude konať dňa 16. decembra 2022,  a aby na 

tejto členskej schôdzi v mojom mene uplatnil hlasovacie právo vo veciach, o ktorých sa bude 

na členskej schôdzi hlasovať. 

Táto plná moc je účinná dňa 16. decembra 2022. 

.......................................................... 

  podpis  

V ............................... dňa ................................... 

 


