Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS 17.2.2017,
Správa NAPANT, Lazovná 10, Banská Bystrica
Účasť : Harťanský, Škorvánková, Javorský, Mezei
Ospravedlnení : Marko, Pochop
PROGRAM:
1. Účasť na VH AS ČR – CHKO Beskydy
Miesto : CHKO Beskydy, Dolní Lomná
Dátum : 7. – 9. 4. 2017
Nominácia : ASCHÚS budú reprezentovať 5 delegáti, predbežne sa už
nahlásili Harťanský, Marko, Pochop, Baťka, Ďuriačová. Doprava bude
zabezpečená súkromným motorovým vozidlom niektorého z týchto členov. V
prípade záujmu ďalších členov o účasť je potrebné aby si zorganizovali
dopravu. Nominácia bude definitívne ukončená 30.3.2017
Z finančného fondu bude uvoľnený príspevok vo výške 100 €.
2. Účasť na kongrese IRF – ERF Litoměřice, 9. – 14. máj 2017
Stav príprav predniesol Harťanský.
Pre ASCHÚS po poslednej informácii vyplynula úloha spoluorganizátora
kongresu. Je potrebné do organizačného tímu nominovať 7 – 10 členov
ASCHÚS, ktorí budú spolu s českými kolegami počas kongresu pracovať na
jeho priebehu a organizovaní.
Zároveň sme boli vyzvaní, aby sme sa zapojili do organizovania post
kongresových aktivít pre účastníkov. Zatiaľ boli na tieto aktivity ponúknuté
ubytovacie kapacity a možnosti sprevádzania v NAPANT, NP Muránska
planina a NP Slovenský raj a ponuka od CHKO Malé Karpaty.
ASCHÚS bude zabezpečovať spoločnú dopravu, na ktorú uvoľní príspevok
200,- €.
Do tohto tímu boli nominovaní:
Harťanský, Pochop, Marko, Baťka, Ďuriačová, Škorvánková, Bariak, Javorský,
Mezei, Babnič, Droba.
Do dnešného dňa boli ešte od sponzorov získané finančné prostriedky vo
výške 500,- €
S gen. riaditeľom ŠOP SR, Ing. Borošom prebiehajú rokovania o pomoci pri
účasti našich členov na tomto kongrese a to formou poskytnutia motorového
vozidla a vyslania tých členov ASCHÚS, ktorí sú zamestnancami ŠOP SR
a budú pracovať v organizačnom tíme na zahraničnú pracovnú cestu.
Úloha : zaslať pozývací list na MŽP SR a ŠOP SR zostáva nezmenená
Dohodnúť zapožičanie SMV a vyslanie na ZPC pre členov
organizačného tímu
Termín : ihneď
asociácie

Zodpovedá : prezidenti českej a slovenskej

3. 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. Túto
výzvu už uposlúchlo niekoľko z našich členov a pozdĺžnosti uhradili.
Úloha : Výbor ukladá vyhotoviť a odovzdať daňová priznanie za rok 2016
Termín : 31.3.2017
Z: Škorvánková
4. Rôzne
1. Hľadať miesto pre jesenné školenie a stretnutie strážcov CHÚ
Požiadavka : minimálna kapacita 60 osôb, dostatočne veľká miestnosť na
rokovanie, stravovanie v mieste, turistické ubytovanie do 12 € noc, cena
stravy do výšky stravných náhrad.
Boli navrhnuté tri nové lokality – Vernár, Podlesok – Košariská, Škutovky.
Je potrebné preveriť podmienky organizovania stretnutia v týchto
zariadeniach.
Termín : 30.8.2017
Z : členovia a výbor
2. Robo Javorský informoval o účasti našich strážcov na zimných športových
hrách strážcov v Rakúsku.
Zapísal : Harťanský
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