Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Dátum : 29.11.2017
Miesto : S-NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves
Prítomní : Harťanský, Javorský, Škorvánková, Pochop, Mezei,
Program : 1. zaevidovanie ASCHÚS na príjem 2% z daní.
2. memorandum o spolupráci s OZ Strážca - ranger
3. vyhodnotenie plnenia plánu aktivít ASCHÚS na rok 2017
4. organizovanie jarného stretnutia ASCHÚS a VZ v roku 2018
5. účasť na jarnom zasadnutí AS ČR v NP Šumava.
6. rôzne
1. Zaevidovanie ASCHÚS na príjem 2% z daní
Zaevidovanie bolo vykonané u notárky JUDr. Barabášovej 29.11.2017 o 14,30 hodine
2. Memorandum o spolupráci ASCHÚS a OZ Strážca – ranger
Navrhované Memorandum o spolupráci bolo posúdené prítomnými členmi výboru s tým, že obsah
a ciele spolupráce sú pre ASCHÚS prijateľné. Text bude ešte upravený a predložený OZ Strážca –
ranger na schválenie. V prípade schválenia bude Memorandum predložené na schválenie valnému
zhromaždeniu.
Temín do jarného VZ roku 2018
Zodpovedný : Harťanský
3.
-

-

vyhodnotenie plnenia plánu aktivít ASCHÚS na rok 2017
k dnešnému dňu výbor ASCHÚS zasadal päť krát
zástupcovia ASCHÚS sa zúčastnili na stretnutí a zasadnutí VH AS ČR Dolní Lomná, CHKO Beskydy
konalo sa jarné stretnutie ASCHÚS a VZ ASCHÚS v lokalite Podlesok, NP Slovenský raj
konalo sa jesenné stretnutie ASCHÚS v lokalite Slaná voda, CHKO Horná Orava
mailom boli vyzvaní členovia ASCHÚS k plneniu si členských povinností, najmä ohľadom platenia
členských príspevkov
aktívna účasť členov ASCHÚS na konferencii ERF 2017, Litoměřice, ČR
k príležitosti Svetového dňa strážcov boli poskytnuté informácie médiám a priamy vstup vo vysielaní
RTVS, o účasti slovenských strážcov na konferencii ERF a jarnom stretnutí strážcov boli vypracované
články, ktoré boli uverejnené v niektorých tlačových médiách, ASCHÚS sa pre RTVS vyjadrovala aj
k vzniku „prírodnej polície“
na MŽP SR bolo urgované prijatie smerníc vypracovaných a navrhovanýchASCHÚS, ako aj novela
zákona o OpaK týkajúca sa stráže prírody
bola zorganizovaná jedna výmenná stáž 2 českých kolegov z CHKO Moravský kras v NAPANTe
boli uskutočnené viacnásobné rokovania s vedením ŠOP SR, kde sa podarilo dohodnúť finančnú
podporu pri organizovaní jarného a jesenného stretnutia strážcov, ako aj pri účasti členov ASCHÚS na
ERC v Litoměřiciach v ČR.

4. organizovanie jarného stretnutia ASCHÚS a VZ v roku 2018
členovia ASCHÚS budú e-mailom vyzvaní, aby navrhli miesto konania jarného stretnutia s tým, že
člen ktorý navrhne miesto konania, bude zodpovedný aj za návrh a zorganizovanie exkurzie
- ubytovanie bude v cenových reláciách ako na doterajších stretnutiach
- v ubytovacom zariadení musí byť možnosť na vytvorenie uzavretej spoločnosti, aby sme neboli počas
školení a VZ rušení inými návštevníkmi
- Výbor bude rokovať so ŠOP SR o finančnej podpore formou vyslania zamestnancov na služobnú cestu
- vzhľadom na to že počas VZ prebehnú voľby do výboru ASCHÚS a voľba prezidenta ASCHÚS, osloviť
členov o navrhnutie kandidátov do výboru
Temín zaslania e-mailu do 15.12.2017
Zodpovední : Harťanský, Pochop

5. účasť na jarnom zasadnutí AS ČR v NP Šumava.
Miesto konania jarného stretnutia a VH AS ČR v roku 2018 je NP Šumava. Bude sa konať v mesiaci
apríl. Presný termín zatiaľ nie je známy. Výbor bude rokovať s vedením ŠOP SR o finančnej podpore
účasti členov ASCHÚS na tomto stretnutí a to formou zapožičania služobného motorového vozidla.
Temín 31.1.2018
Zodpovedný : Harťanský
6. rôzne
a) Zdeno Pochop navrhol uchádzať sa o grant na vzdelávanie strážcov.
Je potrebné preveriť bližšie podrobnosti a možnosti. Z výzvy totiž vyplýva 5% spoluúčasť na
financovaní grantu, čo pri najnižšej sume 30 000,- € pre ASCHÚS nereálne. Je potrebné preveriť, či sa
môžeme uchádzať o nižšiu sumu.
Temín 31.12.2017
Zodpovední : Mezei, Pochop
b) ukončenie členstva tým členom, ktorí si neplnia povinnosti člena
Na zasadnutí výboru bol telefonicky kontaktovaný Patrik Egyud s otázkou, aby sa vyjadril do
3.12.2017, či chce byť naďalej členom ASCHÚS a teda musí uhradiť dlžné na členskom.
Lucianovi Cmorejovi bude zaslaný list o ukončení členstva v ASCHÚS taktiež z dôvodu neplnenia si
povinností člena – platenia členského.
Temín 31.12.2017
Zodpovedný : Harťanský
c) zabezpečenie prekladu článkov a informácií ktoré sú zasielané z ERF a IRF
Bude oslovený Peter Droba so žiadosťou o zabezpečenie tejto prekladateľskej činnosti.
Anotácie článkov v slovenskom jazyku budú následne zverejnené na web stránke ASCHUS.
Temín 31.12.2017
Zodpovedný : Harťanský
d) Zdeno Pochop navrhol vyškoliť z členov ASCHÚS budúcich školiteľov, ktorí by vykonávali
školiteľskú činnosť pre potreby ŠOP SR a členov SP v rámci SR
Táto téma bude predložená na VZ ASCHÚS na jarnom stretnutí.
Temín jarné stretnutie 2018
Zodpovedný : Pochop
e) Dan Harťanský informoval o rokovaniach s generálnym riaditeľom ŠOP SR Ing. Borošom o zlepšení
komunikácie jednotlivých organizačných zložiek s členmi SP a potrebe navýšiť počet
profesionálnych strážcov v ŠOP SR
Ing. Boroš navrhol, aby bol spracovaný list, ktorý bude prostredníctvom ŠOP SR rozoslaný na
jednotlivé správy NP a CHKO so žiadosťou, aby do určeného termínu v roku 2018 zaslali správu
o spôsoboch koordinácie a spolupráce s členmi SP. Otázky, na ktoré je v liste treba odpovedať, boli
spracované D. Harťanským. Tento list už bol spracovaný, bol zaslaný Ing. Biesovi na posúdenie
a rozoslanie na jednotlivé správy NP a CHKO. Na potrebu navýšenie počtu profesionálnych strážcov
Ing. Boroš odpovedal, že je aj v záujme ŠOP SR skvalitniť výkon strážnej služby a požiadal, aby bol
vypracovaný návrh na navýšenie počtu strážcov ŠOP SR. Návrh bol spracovaný a odoslaný Ing.
Borošovi. Pri jeho tvorbe sa vychádzalo z aktuálnej potreby a z Uznesenia vlády SR č. 1210/2002
o navýšení počtu strážcov ochrany prírody.
Temín hneď
Zodpovedný : Harťanský
f)

Harťanský informoval o komunikácii medzi ERF a Asociáciou strážcov ČR ohľadom ukončenia
vyúčtovania kongresu v Litoměřiciach a tiež o možnosti zakúpenia nášivky s logom ERF.
Spišská Nová Ves 29.11.2017

Zapísal D. Harťanský

