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8/2017/1
Usmernenie
generálneho sekretára Slovenskej sekcie IPA
k preregistrovaniu členov v rámci Slovenskej sekcie IPA

Za účelom jednotného postupu pri preregistrovaní členov v rámci Slovenskej sekcie IPA
vydávam toto usmernenie:
(1) Toto usmernenie upravuje postup a podmienky preregistrovania členov v rámci Slovenskej
sekcie IPA (ďalej len „preregistrovanie“), ktoré umožňuje čl. 16 Stanov Slovenskej sekcie IPA,
ako aj povinnosti subjektov dotknutých procesom preregistrovania.
(2) Preregistrovaním sa rozumie prestup člena registrovaného v územnej úradovni do inej
územnej úradovni vrátane prestupu člena do novozaloženej územnej úradovni. Preregistrovanie
člena je možné vykonať najneskôr do 30. júna kalendárneho roka.
(3) Preregistrovanie člena je možné vykonať len na základe písomnej žiadosti
o preregistrovanie (ďalej len „žiadosť o preregistrovanie) a za podmienky, že s ním vyjadrí
súhlas vedúci územnej úradovne, do ktorej sa má člen záujem preregistrovať. Vzor
žiadosti o preregistrovanie je prílohou tohto usmernenia.
(4) Súhlas s preregistrovaním, s výnimkou preregistrovania člena, ktorý je súčasne vedúcim
novozaloženej územnej úradovne, potvrdzuje vedúci územnej úradovne, do ktorej sa člen chce
preregistrovať, písomne v žiadosti o preregistrovanie.
(5) Súhlas vedenia územnej úradovne, z ktorej sa člen preregistrováva sa pri preregistrovaní
nevyžaduje.
(6) Žiadosť o preregistrovanie musí byť vyhotovená v dvoch exemplároch.
1.
(7) Žiadosť o preregistrovanie podáva
na administratívne vybavenie generálnemu sekretárovi
žiadateľ o preregistrovanie prostredníctvom vedúceho územnej úradovni, do ktorej
ž i ad a o registráciu. Žiadosť o preregistrovanie musí byť generálnemu sekretárovi
zaslaná najmenej 30 dní pred požadovaným termínom preregistrovania.
(8) Na základe doručenej žiadosti o preregistrovanie generálny sekretár elektronickou formou
vyžiada od vedúceho územnej úradovne z ktorej sa člen preregistrováva prihlášku tohto člena.
(9)

Do žiadosti o preregistrovanie a prihlášky generálny sekretár vyznačí preregistrovanie člena
a spolu s jedným exemplárom žiadosti o preregistrovanie bezodkladne po vybavení
preregistrovania zašle vedeniu územnej úradovne, do ktorej sa člen preregistrováva. Súčasne
o preregistrovaní člena elektronicky informuje vedenie územnej úradovne, z ktorej sa člen
preregistroval, ako aj preregistrovaného člena.
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(10) Preregistrovanie člena je účinné ku dňu uvedenému v žiadosti o preregistrovanie,
ak z objektívnych príčin nie je toto potrebné uskutočniť k neskoršiemu termínu, ktorý
stanoví generálny sekretár.
(11) Toto usmernenie je záväzné pre všetkých členov Slovenskej sekcie IPA, členov
vedení územných úradovní a členov Výkonného prezídia vykonávajúcich úkony spojené s
procesom preregistrovania členov.
(12) Týmto usmernením sa ruší Usmernenie generálneho sekretára Slovenskej sekcie IPA z 2. januára
2011 k preregistrovaniu členov v rámci Slovenskej sekcie IPA
(13) Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.

Ing. Miloslav Ivica v.r.
generálny sekretár Slovenskej sekcie IPA
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) - SLOVENSKÁ SEKCIA
P.O. BOX 141, 810 00 Bratislava

ŽIADOSŤ O PREREGISTROVANIE ČLENA
(v zmysle čl. 16 Stanov Slovenskej sekcie IPA)

Vyplní žiadateľ
Meno a priezvisko: …….............................................................................................. Titul: ............................
Dátum narodenia:....................... Miesto narodenia: ........................................... Rod. číslo: ............................
Trvale bytom (mesto, ulica, č.p.):.......................................................................................................................
PSČ: ................... Telefón: .................................................. E-mail: .................................................................
Číslo členského preukazu: .................................................. Člen sekcie od: .....................................................

žiadam o preregistrovanie
z Územnej úradovne ................................................... do Územnej úradovne .................................................. ku
dňu: ...........................................
Čestné vyhlásenie
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé.
Súhlasím, aby Slovenská sekcia IPA počas celej doby trvania môjho členstva v Slovenskej sekcii IPA a po jeho
skončení po dobu 10 rokov spracúvala a evidovala údaje, uvedené v tejto prihláške, výlučne pre vnútorné
potreby Slovenskej sekcie IPA.
Svojím podpisom zároveň DÁVAM SÚHLAS na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a v
súvisiacej dokumentácii podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na účely členstva v Slovenskej sekcii IPA.

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

Podpis žiadateľa: .................................................

Vyplní vedúci územnej úradovne, do ktorej sa člen preregistrováva
S preregistrovaním člena s ú h l a s í m - n e s ú h l a s í m
.................................................................................
Meno a priezvisko vedúceho územnej úradovne
V ....................................................... dňa ..........................

..................................................................................
Podpis a pečiatka

Vzal na vedomie vedúci územnej úradovne z ktorej sa člen preregistrováva
.................................................................................
Meno a priezvisko vedúceho územnej úradovne

..................................................................................
Podpis a pečiatka

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

Vyplní generálny sekretár Slovenskej sekcie IPA
Preregistrovanie účinné ku dňu: ......................................... P odpis a pečiatka: .............................................

Poznámka:

