Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS z 24.1.2017,
Správa NAPANT, Lazovná 10, Banská Bystrica
Účasť : Harťanský, Škorvánková, Javorský, Marko, Pochop
Ospravedlnený : Mezei
PROGRAM:
1. Príprava stretnutia a školenia strážcov a VZ ASCHÚS
Navrhované miesto : CHKO Horná Orava, Slaná voda/ TANAP Huty
Dátum : 25. – 28.5.2017
Program :
- Školenie na témy
o smernica o riešení priestupkov
o Predlekárska prvá pomoc
o Orientácia v teréne podľa mapy, práca s GPS, ukladanie údajov do
databáz.
o KIMS
- Valné zhromaždenie členov ASCHÚS
- Prezentácia o Zimnej olympiáde rangerov v Rakúsku
- Ranger párty s tombolou
Preveriť možnosti organizovania školenia aj na iných lokalitách, pozvánky pripraviť
a rozposlať do 28.4.2017, členom, riaditeľom VCHÚ, ŠOP SR, MŽP SR a Asociácii
strážcov ČR.
T: 28.4.2017

Z : výbor

2. Účasť na VH AS ČR – CHKO Beskydy
Miesto : CHKO Beskydy, Dolní Lomná
Dátum : 7. – 9. 4. 2017
Nominácia : ASCHÚS budú reprezentovať 4 až 5 delegáti, predbežne Harťanský,
Marko, Škorvanková, Pochop, Baťka. Nominácia bude definitívne ukončená
30.3.2017
Z finančného fondu bude uvoľnený príspevok vo výške 100 €.
3. Účasť na kongrese IRF – ERF Litoměřice, máj 2017
Stav príprav predniesol Harťanský.
Pre ASCHÚS vyplynuli tieto úlohy:
 Prezident ASCHÚS Harťanský, prednesie otvárací príhovor za Slovensko
 Dovezie a inštaluje výstavu o monitoringu veľkých šeliem na Slovensku a NP
Slovenska
 Prezentácia - Systém práce slovenských rangerov
Miesto konania : Litoměřice
Dátum : 9. – 14.5.2017
Kongresový poplatok je stanovený vo výške 300 €. Slovensko má rezervovaných 5
miest z toho je voľných - 4 miesta. ASCHÚS bude zabezpečovať spoločnú dopravu, na ktorú
uvoľní príspevok 200 €.
Úloha : zaslať pozývací list na MŽP SR a ŠOP SR
Termín : ihneď
Zodpovedá : prezidenti českej a slovenskej asociácie

4. Návrh plánu činnosti na rok 2017
A Organizačné – činnosť organizácie
1. Jarné stretnutie školenie, VZ členov ASCHÚS
Miesto : CHKO Horná Orava / TANAP
Dátum : 25. – 28.5. 2017
2. Jesenné stretnutie
Miesto : bude upresnené po vytypovaní vhodnej lokality
Dátum : október, začiatok novembra
3. Zasadnutie výboru 4x do roka
B Propagácia
1. Priebežne aktualizovať web stránku ASCHÚS a umiestňovať viac informácií
o aktivitách strážcov z chránených území
2. Spolupracovať a zintenzívniť informovanosť médií o práci a stave strážnej služby
v chránených územiach formou tlačových besied a námetov na reportáže
C Medzinárodná spolupráca
1. Zúčastniť sa na stretnutí strážcov ČR v CHKO Beskydy
Termín : 7. – 9.4.2017
2. Zúčastniť sa na prípravách a aktívne sa zúčastniť /delegovať 5 strážcov/ na kongrese
IRF – Európska sekcia, miesto Litomeřice, ČR
Termín : 9. – 14.5. 2017
3. Podať aktuálne správu za rok 2016 o činnosti ASCHUS pre IRF
Termín : máj 2017
5. Stav platenia členských príspevkov a finančný plán
O stave členskej základne informovala Škorvánková, hospodárka.
Stav : 48 členov, 2 čestní členovia.
Platenie členských poplatkov sa zlepšilo. Na účte je 500 €. Členom bola mailom
zaslaná výzva na zaplatenie členských príspevkov za rok 2016.
V roku 2016 prebiehal cez ÚPSaV Sp. Nová Ves v rámci dobrovoľníckej práce projekt,
kde sme vytvorili 2 pracovné miesta strážcov pre NP Slovenský raj. Jeden strážca
skončila výkon práce v mesiaci 11.2016, druhý pokračuje do 5.2017.
Úloha : Výbor ukladá vyhotoviť a odovzdať daňová priznanie za rok 2016
Termín : 31.3.2017
Z: Škorvánková
6. Vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2016
Výbor zasadal v roku 2016 celkom 2x. Zápisy sú zverejnené na web stránke
ASCHÚS. Členovia výboru pravidelne komunikovali prostredníctvom elektronických
médií pri organizovaní dvoch stretnutí. V spolupráci s ŠOP SR zorganizoval
pravidelné jarné stretnutie strážcov spojené s VZ v lokalite Huty a na jeseň
zorganizoval Slovensko české stretnutie strážcov s medzinárodnou účasťou
v lokalite Kohútka.

7. Rôzne
1. Hľadať miesto pre jesenné školenie a stretnutie strážcov CHÚ
Požiadavka : minimálni kapacita 60 osôb, dostatočne veľká miestnosť na
rokovanie, stravovanie v mieste, turistické ubytovanie do 12 € noc, cena stravy do
výšky stravných náhrad.
Termín : 30.8.2017
Z : členovia a výbor
2. Správu o stretnutí strážcov v CHKO Beskydy, Kohútka, poslať na sekretariát IRF
Termín: február 2017
Z: Pochop, Mezei
3. Informáciu o pripravovanom projekte „Veľké šelmy“, ktorý by mal podporiť činnosť
strážcov v CHÚ predniesol Harťanský
4. Členovia výboru, Škorvánková a Javorský upozornili na to , že vzhľadom na nové
aktivity v NP Slovenský raj, čaká správu NP nedostatok strážcov pre kontrolnú
činnosť, najmä cez víkendy .
5. Výbor odsúhlasil témy školenia strážcov pre rok 2017:
1. Predlekárska prvá pomoc
2. Nová smernica o riešení priestupkov
3. Orientácia v teréne podľa mapy, práca s GPS, ukladanie údajov do databáz.
4. Škody spôsobené chránenými živočíchmi a ich riešenie
5. Monitoring veľkých šeliem
6. KIMS
Zapísal : Pochop
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