INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) – SLOVENSKÁ SEKCIA

V Bratislave dňa 16. 10. 2016

Správa z účasti na 61. svetovom kongrese IPA

V termíne 4.- 9. 10. 2016 v meste Auckland na Novom Zélande sa konal 61. svetový kongres IPA.
Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 63 štátov a medzinárodné vedenie. Naša sekcia bola zastúpená
prezidentom a pokladníčkou. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo dňa 5. 10. 2016 na mestskom
úrade v Aucklande za prítomností autorít mesta, polície, Novozélandskej sekcie a ďalších. Jednanie,
teda zasadnutie prebiehalo v hoteli, kde sme boli aj ubytovaní a začalo sa v ten istý deň. Po privítaní
delegátov a pozorovateľov jednotlivých sekcií a podaní základných informácií prítomným,
medzinárodný prezident dal priestor zástupcom Slovenskej sekcie aby sa vyjadrili k situácii v sekcii,
nakoľko ako i v poslednej dobe viackrát tak aj krátko pred svetovým kongresom bol rozoslaný
otvorený list na jednotlivé sekcie, podpísaný šiestimi členmi územnej úradovne BA III, s obsahom
opisujúcim nepriaznivú situáciu v slovenskej sekcii. /list je prílohou tejto správy ako i vyjadrenie
prezidenta /. Teda medzinárodný prezident dal slovo prezidentovi Slovenskej sekcie s tým, že ak
niekto by mal nejaké ďalšie otázky tak tie môže položiť cez prestávku alebo po rokovaní zástupcom
našej sekcie. Prítomní zástupcovia sekcií a medzinárodné vedenie si vypočulo krátke vyjadrenie
prezidenta slovenskej sekcie k veci, po ktorom ďalšie otázky k veci neboli obdržané.
Po tomto vystúpení sa pristúpilo k rokovaniu podľa schváleného programu. Nasledovali body ako
správy prezidenta, generálneho sekretára, šéfov komisií: vonkajších vzťahov, socio-kultural
a profesionálnej, ďalej, pokladníkov, šéfa administratívy, audítorov a tiež za vzdelávacie stredisko
v Gimborne.
Po tejto časti sa prešlo na návrhy medzinárodného vedenia, ktoré obsahovali: použitie angličtiny ako
hlavného jazyka pre dokumenty, pravidlá pre: Emergency aid /núdzová pomoc/, IPA World prize,
Organisation of IPA World congresses /organizácia svetového kongresu/, IPA Hauses and other
accommodation / IPA domy a iné ubytovania/, Hosting section´s meeting /stretnutie hosťujúcich
sekcií/, Travel assistance / asistencia pri cestovaní/; ako i IEB financial support / finančná podpora zo
strany IEB/ pri organizovaní niektorých podujatí, zrušenie predpisu na prázdninový program mladých,
Suspendácia Mozambiku. Všetky uvedené návrhy boli schválené.
Následne pokračovali návrhy sekcií z ktorých väčšina bola zamietnutá. V pokračovaní sa hovorilo
o termínoch a sekciách organizujúcich nasledujúce svetové kongresy a o iných medzinárodných
podujatiach, boli prezentované akcie niektorých sekcií. V záverečnej fáze vystúpil ešte pokladník
s rozpočtom na rok 2017.
V posledný jednací deň sa konal Workshop, kde účastníci boli zaradení do skupín a preberali
možnosti ďalšieho rozvoja IPA ako organizácie. Vyplňovali sa dotazníky a nakoniec sa urobilo
vyhodnotenie workshopu. Po tomto sme sa vrátili ešte k jednaniu , kde v podstate prebehla diskusia,
kde sa ozvalo celkom pekný počet diskutérov z rôznych sekcií. / K čomu pomohol aj návrh na
suspendáciu Brazílie, k čomu potom nedošlo/.
Počas kongresu sa uskutočnili prednášky zo strany Novozélandskej polície, pod hlavičkou kongresu
„Learn today from yesterday for tomorrow“.

Zasadnutie kongresu bolo ukončené v popoludňajších hodinách v piatok 7. 10. 2016. V sobotu , teda
nasledujúci deň sme sa zúčastnili prehliadky mesta Auckland, ktoré nám pripravili kolegovia z Nového
Zélandu. Večer sa uskutočnila galavečera, kde sa odovzdali ocenenia IPA a tak isto dary sekcií pre IPA
Nový Zéland ktorá sekcia oslavuje 50. Výročie založenia. Na ďalší deň nám zostalo iba čakanie na
odlet domov.
Ako to vyplýva z vyššie uvedených program bol nabitý a obsahoval značný počet bodov na
prejednanie, avšak popri tom, zasadnutie prebiehalo v priateľskom duchu.
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