Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Dátum : 19.1.2016
Miesto : Banská Bystrica, NAPANT, Lazovná 10
Prítomní : Harťanský, Javorský, Marko , Škorvánková, Pochop, Mezei
Hosť : J. Siman, redaktor rádia Lumen
Program :
1. Informácie o jednaní s generálnym riaditeľom ŠOP SR Ing. Borošom podal prezident
Harťanský.
- Upozornil gen. riaditeľa ŠOP SR, že nakúpené vybavenie (autá, uniformy a niektoré iné
materiály) nezodpovedajú požiadavkám a sú nevhodné pre kvalitnú prácu strážcov.
- Je pripravovaný obsiahly projekt zameraný na zlepšenie činnosti strážcov CHÚ
a vybavenie pre efektívny výkon práce (ochranu biodiverzity, označenie , výstroj
a zvýšenie počtu strážcov na profesionálnej úrovni).
- Dohodli sa na výraznejšej podpore ASCHÚS pri zvyšovaní odbornej úrovne
a vzdelávaní strážcov CHÚ. ŠOP SR podporí tiež pripravovanú konferenciu strážcov V 4
a susedných štátov.
- Predmetom jednania bola aj koordinácia SP správami VCHÚ, kde prezentoval sťažnosti
členov SP o nezáujme správ o činnosť SP. Bolo dohodnuté, že ASCHÚS bude prizvaná
na poradu riaditeľov ŠOP SR a bude prezentovať prínosy a možnosti koordinácie
činnosti SP.
- Harťanský predstavil Asociáciou prijatý etický kódex strážcu a navrhol, aby kódex bol
záväzný pre všetkých strážcov ŠOP SR. ŠOP SR v súčasnosti pripravuje etický kódex
zamestnanca a ASCHÚS bude oslovená na jeho pripomienkovanie.
ASCHÚS navrhuje :
a/ ŠOP SR by mala dosiahnuť dohodu a poverenie koordinácie SP vo všetkých krajoch
(nekoordinuje Košický a Bratislavský kraj)
b/ na porade riaditeľov prezentovať spôsob efektívnej koordinácie
c/ vybrať koordinátorov na správach VCHÚ a zakotviť ich zodpovednosť do pracovnej
náplne
Úloha : prejednať s gen. riaditeľom Ing. Borošom a pripraviť prezentáciu na porade
riaditeľov
Z : prezident Harťanský
T : február 2016
2. Príprava jarného stretnutia strážcov, spojené s 27. Valným zhromaždením členov
ASCHÚS
miesto – TANAP , Západné Tatry, Huty
termín – druhá polovica mája, od 14. do 28. mája 2016
Úloha : vycestovať a prejednať termín, kapacitu a ceny za ubytovanie a stravu s majiteľom
zariadenia
Z: prezident Harťanský
T: február 2016
3. Príprava konferencie strážcov CHÚ krajín V4
Miesto : Javorníky, Kohútka
Termín : október
Akciu pomôže prefinancovať ŠOP SR a poplatky účastníkov. Členovia ASCHÚS budú
vyzvaní na získavanie finančných darov na organizovanie konferencie.
Prvý cirkulár vydať v marci 2016.
Úloha : pripraviť kalkuláciu s dojednanými cenami

Z: člen výboru Javorský

T: marec 2016

4. Financie ASCHÚS – referovala hospodárka Škorvánková
Stav financií na konci roka 2015 je 722,19 €. Konštatovala, že výber nezaplateného
členského je priaznivejší, ako v minulých rokoch. Ostáva dlh členov vo výške 350 €.
O členstvo v posledných mesiacoch požiadali 4 záujemcovia, z ktorých môžeme prijať
jedného – spĺňa podmienky prijatia za člena v zmysle stanov ASCHÚS.
Informovala tiež o prijatých zmenách stanov na MV SR.
Úloha : Harťanský opäť pošle osobnú výzvu dlžníkom na zaplatenie dlžnej čiastky na
členských poplatkoch.
Z: prezident Harťanský
T: ihneď
5. Mediálna kampaň ASCHÚS
Na príprave kampane sa zúčastnil hosť J. Siman, redaktor rádia Lumen.
Dohodnutý bol systém medializácie :
- Založenie konta na sociálnej sieti Google - Facebook
- Pravidelné a časté príspevky do siete sa budú sústreďované u Ada Mezeiho a ten ich
vloží na stránku
- Príspevky budú dodávať všetci členovia ASCHÚS
- Mediálnou tvárou bude Harťanský a Liška
Tlačová beseda
Termín : začiatok februára
Miesto : Banská Bystrica , zasadačka NAPANT, Lazovná
Téma : nová zonácia NP Slovenský raj a zmeny, ktoré prinesie do práce strážcov CHÚ
Výbor ASCHÚS navrhuje , aby sa zúčastnili gen. riaditeľ ŠOP SR Ing. Boroš, riaditeľ NP
Slovenský raj Ing. Dražil, prezident ASCHUS Mgr. Harťanský
Úloha: pripraviť tlačovú besedu spoločne s J. Simanom
Z: prezident Harťanský, J. Siman
T: začiatok februára

Zapísal : Pochop
Banská Bystrica 19.1.2016

