
 

 

INTERNATIONAL  POLICE  ASSOCIATION (IPA) - SLOVENSKÁ SEKCIA  

PRIHLÁŠKA  ZA ČLENA  
 

 
 

 

 

 

Nalepiť  

foto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplní generálny sekretár Slovenskej sekcie IPA  

Číslo preukazu: .................................................                      

Preukaz vydaný dňa: ......................................... 

Podpis: .............................................................. 

 

Udelené členstvo: 

Riadne             

Mimoriadne     

Pridružené        

Znovuprijatie    

□ 

□ 

□ 

□ 

 
Registrácia do územnej úradovne ............................................................................ Slovenskej sekcie IPA 
 
Meno: .............................................  Priezvisko: ...................................................... Titul: ................................ 
 
Dátum narodenia: ........................ Miesto narodenia: ........................................... Rod. číslo: ........................... 
 
Trvale bytom (mesto, ulica, č.p.): ......................................................................................................................... 
 
PSČ: ................... Telefón: .................................................. E-mail: ................................................................... 
 
ČOZ: ...................... Miesto služ. zaradenia: ..................................................... V služ. pomere od: .................. 
 
Dátum skončenia služobného pomeru: .......................... Dôvod: ........................................................................ 
 
Člen Slovenskej sekcie IPA v minulosti:    Áno  □   Nie □     Rok skončenia členstva: ................................... 
 
Aktívna znalosť jazykov: ........................................... Záujmová činnosť: .......................................................... 
 
Iné údaje: .................................................................................................................. ............................................   
 

 

VYHLÁSENIE ŢIADATEĽA 

Týmto sa uchádzam o □ riadne □ mimoriadne □ pridružené členstvo v International Police Association 

(IPA) - Slovenská sekcia (ďalej len „Slovenská sekcia IPA“). Vyhlasujem, že sa stotožňujem s poslaním 

a cieľmi Slovenskej sekcie IPA, tak ako sú uvedené v platných stanovách Slovenskej sekcie IPA. 

Zaväzujem sa dodržiavať stanovy a ostatné platné predpisy Slovenskej sekcie IPA a pravidelne,  

do 31. decembra kalendárneho roka uhrádzať ročný členský príspevok.  

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. 
 
 

 

V ............................................ dňa .............................. Podpis žiadateľa  ................................................. 
       

                                                                                                                                                      

POKYNY PRE ŢIADATEĽOV 

Prihláška sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, ku ktorej sa prikladajú 2 fotografie vo formáte 3,5 x 4,5 cm. 

Žiadateľ o mimoriadne členstvo, v prípade policajta na dôchodku, k prihláške doloží kópiu personálneho rozkazu 
o uvoľnení alebo prepustení zo služobného pomeru, potvrdenie o dĺžke trvania služobného pomeru a čestné 
prehlásenie o bezúhonnosti. Vdovy a vdovci členov Slovenskej sekcie IPA sa v prihláške – časti „Iné údaje“ odvolajú 
na meno člena Slovenskej sekcie IPA, na základe ktorého sa o členstvo uchádzajú. 

Prihlášku za člena Slovenskej sekcie IPA podáva ţiadateľ najneskôr do 30. júna kalendárneho roka 
prostredníctvom vedúceho územnej úradovne, v ktorej žiada byť zaregistrovaný.  



Vyplní vedúci územnej úradovne 

Pravdivosť uvedených údajov overil dňa: ...........................    Podpis: ........................................................ 

  

 

 

Vyplní generálny sekretár Slovenskej sekcie IPA  

1.preregistrovanie člena:  

Z územnej úradovne .................................................. Slovenskej sekcie IPA  

Do územnej úradovne ................................................ Slovenskej sekcie IPA 

Vykonané dňa: .......................................................... 

2.preregistrovanie člena:  

Z územnej úradovne .................................................. Slovenskej sekcie IPA  

Do územnej úradovne ................................................ Slovenskej sekcie IPA 

Vykonané dňa: .......................................................... 

3.preregistrovanie člena:  

Z územnej úradovne .................................................. Slovenskej sekcie IPA  

Do územnej úradovne ................................................ Slovenskej sekcie IPA 

Vykonané dňa: .......................................................... 

Skončenie členstva: 

Členstvo v Slovenskej sekcii IPA skončené dňa ........................... podľa ustanovenia .............................. 

Stanov Slovenskej sekcie IPA. 

Iné záznamy: 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 

 

 


