Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Miesto : Banská Bystrica, NAPANT
Prítomní : podľa prezenčné listiny
Program : podľa pozvánky

1. Rozdelenie funkcií členov výboru
Harťanský – prezident, prezentácia ASCHÚS , metodika a materiály k problematike stráže
prírody
Pochop – viceprezident, vedenie agendy, spracovanie záznamov OZ
Škorvánková – hospodár, ekonomická agenda
Liška – propagácia OZ
2. Jesenné stretnutie strážcov CHÚ sa uskutoční v CHKO Biele Karpaty, Považský Inovec
Termín : 10. – 12. Októbra
Zabezpečia strážcovia CHKO Biele Karpaty
Program : školenie strážcov, exkurzia,
V pozvánke uviesť povinnú účasť jedného strážcu z každého CHÚ
3. Činnosť v organizácii
16. a 17.8. prebehne školenie strážcov v CHKO Biele Karpaty , ktorého sa zúčastnia
Harťanský a Marko
25. a 26.9. sa uskutoční oslava 50. Výročia ochrany prírody v Slovenskom raji, kde
ASCHÚS bude spoluorganizátorom a bude pripravená prezentácia činnosti ASCHÚS
formou posteru.
Návrh pripraví Pochop, termín : 10.9.
4. Príprava stretnutia českých, poľských a slovenských rangerov na hranici krajín sa uskutoční
v roku 2015 na jeseň. Bolo dohodnuté na seminári v Chorvátsku.
Prvý kontakt s poľskou a českou stranou vykoná Pochop
5. Stručnú správu o účasti na 3. Európskom seminári v Chorvátsku predniesol Pochop.
Text správy pripraví Pochop a bude zavesený na webe ASCHÚS.
Termín : do 15.7.
6. Ekonomika
Správu o stave financií v pokladne predniesla hospodárka. Stav je cca 400 €
VZ určilo doplatenie dlhov do 30.6.2014. Členovia, ktorí doplatili alebo si dohodli splátkový
kalendár s hospodárkou nebudú zahrnutí do zoznamu členov, ktorým bude ukončené
členstvo, podľa štatútu OZ čl. 5.
Hospodárka písomne oznámi týmto členov zánik členstva.
Termín : 30.9.2014
7. Výbor uložil prezidentovi a viceprezidentovi pripraviť stretnutie s generálnym riaditeľom
ŠOP SR , Ing. Borošom.
Témou jednania bude „Cesta strážnej služby v budúcom období, pracovná náplň a činnosť
strážcov v CHÚ, ich identifikácia v teréne – uniformy, označenia.“
Termín : do 30.8.
8. Pripraviť aktualizáciu Memoranda českých a slovenských strážcov, ktoré bude použité
k ďalšiemu vyjednávaniu
Pripraví Pochop, termín : 30.7
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