Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS z 24.3.2017,
Správa NAPANT, Lazovná 10, Banská Bystrica
Účasť : Harťanský, Marko, Pochop, Mezei
Ospravedlnení : Škorvánková, Javorský
PROGRAM:
1. Príprava stretnutia a školenia strážcov a VZ ASCHÚS
Miesto určené: NP Slovenský raj, Podlesok, Turistický raj
Dátum : 26. – 28.5.2017
Program : Školenie na témy
- smernica o riešení priestupkov
- predlekárska prvá pomoc
- orientácia v teréne podľa mapy, práca s GPS, ukladanie údajov do databáz
- KIMS
- možnosti predvolania osoby za účelom riešenia porušenia zákona
strážcom
Valné zhromaždenie členov ASCHÚS – 27.5. vo večerných
hodinách po návrate z terénnej exkurzie.
Prezentácia o Zimnej olympiáde rangerov v Rakúsku
Ranger párty s tombolou
Škorvánková a Javorský preverili možnosti organizovania školenia v lokalite
Podlesok, Košariská názov objektu Turistický raj, ktoré ponúka výhodné, ale
skromnejšie ubytovanie v chatkách 6,- €, alebo v murovanom objekte 10,- €.
Strava 11 € plná penzia. Raňajky 3,30 €, obed 4,50 € a večera 3,50 €. Pre
vyplnené a spätne doručené návratky je potrebné stanoviť termín do 5.5.2017
a to preto, aby majiteľ zariadenia si vedel zorganizovať iné pobyty.
Termín pripravenia a rozposlania pozvánok sme upravili na termín do
10.4.2017. Pozvánky budú zaslané členom, riaditeľom VCHÚ, ŠOP SR, MŽP
SR a Asociácii strážcov ČR.
T: 20.4.2017

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 delegáti, Harťanský, Marko,
Pochop, Dianiška. Odchod z B. Bystrica je stanovený na 7.4. v skorých
ranných hodinách.
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
 Organizačný tím dovezie a inštaluje výstavu o monitoringu veľkých
šeliem na Slovensku a NP Slovenska
 Budú odprezentované dve prezentácie - Systém práce slovenských
strážcov a Koordinácia činnosti členov SP
Miesto konania: Litoměřice
Dátum: 9. – 14.5.2017
Kongresový poplatok je stanovený vo výške 130 €. Do organizačného tímu
bolo nominovaných 11 členov ASCHÚS Harťanský, Mezei, Javorský,
Škorvánková, Marko, Pochop, Baťka, Ďuriačová, Bariak, Babnič, Droba, ktorí
budú spolu s českými kolegami počas kongresu pracovať na jeho priebehu
a organizovaní. ASCHÚS bude zabezpečovať spoločnú dopravu, na ktorú
uvoľní príspevok 200 €. Do dnešného dňa boli ešte od sponzorov získané
finančné prostriedky vo výške 1000,- €. Tie budú použité na uhradenie
poplatku členov organizačného tímu.
S gen. riaditeľom ŠOP SR, Ing. Borošom prebehlo rokovanie 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. Na
základe dohody boli vypracované príkazy na zahraničnú pracovnú cestu a boli
odoslané na ŠOP SR na podpis. Na prepravu bude zapožičané SMV Opel
Movano a ŠOP SR zaplatí aj náklady na PHM.
29.3.2017 prezident dohodne s riaditeľkou odboru ekonomiky ŠOP SR
Ing.Mgr. Balgovou podrobnosti o spôsobe preplatenia účastníckych poplatkov
a nákupu PHM.
Na stretnutí v CHKO Beskydy budú dohodnuté podrobnosti s hlavným
organizátorom o činnosti nášho organizačného tímu, ako aj podrobnosti o
príchode, ktorý bol stanovený na 8.5.2017
Mezei navrhol nechať zo sponzorského vyrobiť polokošele s logom ASCHÚS,
v ktorých by sa prezentovali naši zástupcovia a taktiež navrhol, aby sa
zamestnanci ŠOP SR prezentovali aj v polokošeliach, ktoré im boli dodané z
riaditeľstva ŠOP SR.
4. Zaslať pozývací list na MŽP SR a ŠOP SR – úloha bola splnená 24.3.2017,
gen. riaditeľovi ŠOP SR, ministrovi MŽP SR a štátnemu tajomníkovi MŽP SR
bol odoslaný pozývací list českou asociáciou strážcov. (gen. riaditeľ ŠOP SR
obdržal list 27.3.2017)
Zapísal : Harťanský
Banská Bystrica 27.3. 2017

