Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Dátum: 12.10.2014
Miesto : Chata Inovec, CHKO Biele Karpaty
Prítomní : Harťanský, Pochop, Javorský, Marko
Ospravedlnená : Škorvanková
Program : 1. Kontrola plnenia Plánu aktivít na rok 2014
2. Financovanie plánovaných aktivít
3. Rôzne
1. Plán aktivít pre rok 2015 bol vyčerpaný. Všetky plánované akcie boli splnené. Výbor konštatuje, že
podpora ŠOP SR, vyjadrená podpisom Dohody o spolupráci, mala priaznivý vplyv na účasť
organizovaných stretnutiach strážcov CHÚ. Účasť sa zvýšila.
Poďakovanie patrí všetkým strážcom NAPANTu a CHKO Biele Karpaty, ktorí sa podieľali na
zorganizovaní stretnutí strážcov CHÚ Slovenska
Výbor ukladá prezidentovi, vypracovať a odoslať správu o priebehu školenia a stretnutia strážcov CHÚ
Slovenska v CHKO Biele Karpaty, chata Inovec generálnemu riaditeľovi ŠOP SR Ing. Borošovi.
Správu uverejniť na web ASCHÚS
Termín : ihneď
Zodpovedný : prezident ASCHÚS
2. Financovanie
Správu o stave financií predniesol Javorský. V pokladni je hotovosť vo výške 500 € . ASCHÚS
požiadala o finančnú podporu prešovsky VÚC na organizovanie prezentácie k 50. Výročiu vyhlásenia
NP Slovenský raj. Podpora bola vo výške 5000 €.
Na stretnutí sa vybralo 50 € členského, nezaplatené členské je vo výške 360 €.
3. Stav členstva
K 12. 10. 2014 máme 48 členov, 21 profesionálnych a 27 dobrovoľných strážcov.
Pochop navrhol , aby výbor /prezident a viceprezident navštívili chránené územia s veľkým počtom
strážcov /TANAP, NP Malá Fatra/ a nemajú člena v ASCHÚS.
Ukladá pripraviť list, ktorým osloví riaditeľov správ / TANAP, NP Malá Fatra/ a oznámi generálnemu
riaditeľovi, zámer stretnúť sa a zistiť dôvody, prečo sa strážcovia týchto území nezúčastňujú na
aktivitách pripravovaných pre strážcov.
Termín: ihneď
Zodpovedný : Harťanský , Pochop
4. Rôzne
Aktualizácia adresára členov – je nutné urobiť aktualizáciu adresára e-mailových adries členov aj
ostatných strážcov.
Termín : ihneď
Zodpovedný : Harťanský, Mezei
Návrhy zmien v programe stretnutí a pláne aktivít na budúci rok predniesol Pochop
1.
Zorganizovať vzdelávanie v anglickom jazyku pre vybraných strážcov (tých , ktorí majú
základy) s cieľom zapojiť strážcov do komunikácie so strážcami európskych a svetových asociácií.
Výbor ukladá zistiť na personálnom oddelení ŠOP SR , ktorí zamestnanci na funkcii strážca majú
základné vzdelanie v anglickom jazyku a osloviť ich k ďalšiemu vzdelávaniu.
Výbor ukladá zistiť možnosti získania vzdelávacieho grantu pre pokročilých.
Termín : do 30.11.2014
Zodpovedný: Pochop
2.
Do programu budúceho stretnutie strážcov CHÚ zaradiť jednu športovú aktivitu
3.
Na budúcom stretnutí informácie o činnosti ASCHÚS zaradiť na úvod programu z dôvodu
informovanosti väčšieho počtu účastníkov stretnutí – školení v prvom dni školiaceho
programu
4. Navrhol udeľovať „Cenu strážca roka“ v kategóriách – profesionál a dobrovoľník za
mimoriadny čin, dlhodobé výborné výsledky a aktivitu na pozícii strážcu.
Výbor ukladá pripraviť podmienky a kritéria hodnotenia
Termín . do 31.12.2014
Zodpovedný : Pochop a výbor
Záver
1. V prítomnosti organizačného kolektívu stretnutia v CHKO Biele Karpaty, chata Inovec
poďakoval za bezchybný priebeh programu stretnutia – školenia strážcov.
Chata Inovec, CHKO Biele Karpaty 12.10.2014
Zapísal : Pochop

