Asociácia strážcov chránených území Slovenska
Štatút občianskeho združenia
čl. 1
Názov a sídlo
Asociácia strážcov chránených území Slovenska ( skratka ASCHÚS) so sídlom v Spišskej
Novej Vsi.
Medzinárodný názov v anglickom jazyku je Slovak Ranger Association (SRA).
Adresa : 052 01 Spišská Nová Ves, Letná 53, Slovenská republika (Slovak Republic)
tel. : 053 4410276
fax. : 053 4422026

čl. 2
Postavenie asociácie
ASCHÚS je dobrovoľným združením profesionálnych pracovníkov štátnej ochrany prírody a
dobrovoľných členov stráže prírody.
ASCHÚS úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v oblasti praktickej
ochrany prírody a krajiny, mimovládnymi organizáciami pracujúcimi v oblasti ochrany
prírody a pod.
ASCHÚS je riadnym členom Medzinárodnej federácie strážcov (International Ranger
Federation, skratka IRF) .
Štatutárnym zástupcom ASCHÚS je prezident a viceprezident.
čl. 3
Ciele asociácie
Poslaním asociácie je spájať terénnych pracovníkov ochrany prírody, umožniť ich stretávanie
s výmenou informácií a skúseností, skvalitniť prácu svojich členov pri výkone povolania a
sústavne prispievať k odbornému rastu. Výchovnou a osvetovou činnosťou vplývať na
zlepšovanie ekologického povedomia obyvateľstva SR.
Realizovať projekty zamerané na ochranu prírody, environmentálnu výchovu a rozvoj
členskej základne organizácie.
čl. 4
Orgány asociácie
Orgánmi asociácie sú :

- valné zhromaždenie členov
- výbor asociácie
- dozorná rada

Valné zhromaždenie členov - je najvyšším orgánom asociácie. Podľa potreby ho zvoláva
výbor najmenej 1 krát ročne. Valné zhromaždenie je uznášania schopné pri prítomnosti
nadpolovičnej účasti členov asociácie. O schválení návrhov rozhoduje nadpolovičná väčšina
prítomných členov asociácie, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.
Člen asociácie môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na valnom zhromaždení
členov asociácie a tento člen sa považuje za prítomného.Do výlučnej pôsobnosti valného
zhromaždenia patrí:
- schvaľovanie štatútu, organizačného poriadku a ich doplnkov a zmien
- stanovenie a zmena výšky členského príspevku

-

voľba prezidenta, výboru asociácie a dozornej rady
schvaľovanie výročnej správy a plánu činnosti s finančným rozpočtom, správy
dozornej rady
rozhodovanie o zmene organizačnej štruktúry, resp. zániku asociácie

Výbor asociácie - je 5 členný a pozostáva z prezidenta, viceprezidenta, hospodára a volených
členov. Výbor je volený na dobu 3 rokov. Rozhoduje o prijatí nových členov asociácie a v
plnom rozsahu riadi činnosť asociácie.
Pri hlasovaní vo výbore rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas prezidenta. Výbor je uznášania schopný za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny
členov výboru. Výbor môže kooptovať nových členov. Spravuje majetok asociácie.
Chráni a presadzuje záujmy členov asociácie, informuje členov a činnosti asociácie.
Výbor asociácie sa schádza minimálne 4 krát do roka.
Dozorná rada - je nezávislým kontrolným orgánom asociácie a je trojčlenná.
Dozornú radu volí valné zhromaždenie členov. Na čele dozornej rady stojí predseda, ktorého
volí dozorná rada.
Jej činnosť sa riadi štatútom, organizačným poriadkom a inými príslušnými právnymi
normami. Kontroluje plnenie uznesenia, dodržiavanie štatútu a vnútorných poriadkov a
predpisov o hospodárení. Upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
Má prístup ku všetkým dokladom asociácie.

čl. 5
Členstvo
Členom asociácie sa môže stať profesionálny pracovník štátnej ochrany prírody a dobrovoľný
člen stráže prírody a ich asistenti.. Členom sa môžu stať aj organizácie, spolky a skupiny,
ktoré podporujú rozvoj a činnosť asociácie.
Práva a povinnosti členov :
- právo voliť a byť volený do orgánov asociácie
- právo podávať návrhy a pripomienky
- byť informovaný o rozhodnutiach valného zhromaždenia členov, výboru asociácie a
dozornej rady, ako aj o akciách poriadaných asociáciou
- platiť členské príspevky do konca kalendárneho roka
- dodržiavať štatút, organizačný poriadok a platné uznesenia asociácie
- svojou činnosťou napomáhať poslaniu asociácie
Členstvo zaniká:
- dobrovoľným vystúpením z asociácie
- nezaplatením členského príspevku
- vylúčením z dôvodov porušenia etického kódexu, štatútu a organizačného poriadku
asociácie
- úmrtím
- zánikom asociácie
čl. 6
Čestné členstvo
Udelenie čestného členstva navrhuje výbor asociácie a o jeho udelení rozhoduje valná
zhromaždenie členov. Čestný člen nemá povinnosť platiť členský príspevok, nemá hlasovacie
právo a nemôže byť volený do funkcie vo výboru asociácie a dozornej rade.

čl. 7
Zásady hospodárenia
Asociácia má vo vlastníctve nehnuteľný, hnuteľný a iný majetok potrebný na zabezpečenie
vlastnej činnosti. Užíva sa na základe zmluvných vzťahov. O majetok je povinný sa starať,
chrániť ho a zveľaďovať výbor asociácie.
Hospodárenie s majetkom asociácie sa riadi platnými právnymi predpismi a zásadami
určenými v organizačnom poriadku asociácie.
Majetok tvoria materiálne, finančné prostriedky:
- získané z členských príspevkov
- získané z dotácií
- zo sponzorských príspevkov a darov
- z prostriedkov získaných pri organizovaní rôznych aktivít, ako aj príjmy z vykonávaní
- hospodárskej činnosti
- z produktov intelektuálnej činnosti členov asociácie
- a iných zdrojov
Správa o hospodárení je podávaná 1 krát ročne na valnom zhromaždení členov asociácie
čl. 8
Hospodárenie
Právo hospodárenia s majetkom prislúcha výboru asociácie v súlade s plánom činnosti a
hospodárenia, a v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia členov asociácie.
V prípade zániku asociácie sa majetok rozdelí medzi členov asociácie, alebo sa vráti
organizácii, ak ho táto poskytla na účel, ktorý sa nenaplnil.
Pre platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch
oprávnených osôb (prezident a hospodár).
Získané finančné prostriedky budú použité výlučne na účely uvedené v článku 1.
čl. 9
Zánik asociácie
Asociácia zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra alebo rozhodnutím členov
valného zhromaždenia 3/5 väčšinou členov prítomných na valnom zhromaždení.
Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený valným zhromaždením členov asociácie.
čl. 10
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom registrácie.

V Spišskej Novej Vsi dňa 20. marca 2000

