
 

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) - SLOVENSKÁ SEKCIA 

Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava 

 

Č. p.: IPA-2-028/SK-2013                                                                                 v Poprade 04.11. 2013 

 

Správa z účasti na oslave 15. výročia  založenia IPA Územní skupiny 206 

Hranice v dňoch 24. – 27. 10. 2013. 

 

 

 Na základe osobného pozvania Vedúceho Územní skupiny Hranice Mgr. Pavla Chlápeka 

som sa v dňoch 24. až 27. 10. 2013 osobne zúčastnil na oslave 15. výročia  založenia IPA 

Územné skupiny Hranice, kde som ako prezident Slovenskej sekcie IPA reprezentoval našu 

Slovenskú sekciu IPA. 

 

 Na týchto oslavách sa zúčastnili delegácie z Nemecka, Poľska, Slovinska, Slovenska, 

Srbska, Lotyšska a Litvy. I napriek tomu, že podujatie bolo zorganizované pri príležitosti 15. 

výročia založenia IPA Územní skupiny 206 Hranice, medzi hlavné body týchto osláv patrilo 

prijatie u Krajského riaditeľa polície Českej republiky v Olomouci a následného kladenia venca 

pri pamätníku, ktorý bol postavený pre príslušníkov polície Olomouckého kraja, ktorí zahynuli 

počas výkonu služby. Týmto spôsobom si  všetci delegáti a účastníci podujatia pripomenuli 

pamiatku tých, ktorí obetovali svojmu národu to najcennejšie. Za Slovenskú sekciu IPA som na 

veniec pripol stuhu vo farbách našej trikolóry.  

 Po tomto pietnom akte sa účastníci osláv presunuli na prehliadku zrenovovaného 

futbalového štadióna SK Sigma Olomouc, prehliadky Arcibiskupstva Olomouc, námestia, 

radnice a radničnej veže. 

 V sobotu program pokračoval  návštevou múzea Tatry Kopřivnice a slávnostným večerom 

v Zrkadlovom sále vojenskej posádky Hranice, kde vedúci ÚS Hranice Mgr. Pavel Chlápek 

všetkým prítomným predstavil zahraničných delegátov, primátorku mesta hranice a funkcionárov 

polície Českej republiky z Přerova a Olomouca. 

 Bolo mi cťou zúčastniť sa na tomto tak dobre zabezpečenom a na vysokej spoločenskej 

úrovni zorganizovanom podujatí, ktoré pripravilo vedenie  IPA Územní skupina 206 Hranice na 

čele s ich vedúcim Mgr. Pavlom Chlápkom.  

                                                 
      Mgr. Peter  Suchý, 

                                                       prezident  Slovenskej sekcie IPA 
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