Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Dátum: 30.1.2018
Miesto: Lazovná 10, B. Bystrica
Prítomní: Harťanský, Pochop, Javorský, Marko, Mezei, Zvěřina, Baťka, Ďuriačová, Dianiška, Bariak,
Cibuľa
Program:
1. príprava jarného stretnutia a školenia strážcov a zároveň valného zhromaždenia
2. účasť na Valnom zhromaždení AS ČR – NP Šumava
3. príprava plánu činnosti na 2018
4. stav platenia členských príspevkov a finančný plán na 2018
5. vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2017
6. voľby do orgánov ASCHÚS
7. príspevok z 2% daní
8. WEB stránka asociácie
9. WRD 2018
10. rôzne
1. príprava jarného stretnutia a školenia strážcov a zároveň valného zhromaždenia – bol určený
termín konania jarného stretnutia a VZ a to na 20.-22.4.2018. Miesto bude ešte určené po získaní
ponúk. Uvažuje sa o lokalite Pstruša v územnej pôsobnosti CHKO Poľana, Autocamp Manín – územná
pôsobnosť CHKO Strážovské vrchy a náhradné lokality s možnosťou zároveň realizácie jesenného
stretnutia sú lokality Skalka v Kremnických vrchoch Chata Limba a Rekreačné zariadenie Lesák nad
obcou Tajov v Kremnických vrchoch.
Predbežný program:
Piatok
Sobota
-

JUDr. Čech – právne aspekty výkonu strážnej služby, krajná núdza, nutná obrana
pplk. Kern – nelegálne nakladanie s odpadom
Ochrana drevín – podmienky výrubov drevín vo vzťahu k výrubom podľa osobitného predpisu
spoločenský večer, tombola
Exkurzia
Valné zhromaždenie a voľby do výboru ASCHÚS
Spoločenský večer

Termín: apríl 2018

Zodpovedný: výbor

2. účasť na Valnom zhromaždení AS ČR – NP Šumava. Českí kolegovia preložili termín stretnutia na
jeseň. Výbor bude rokovať s vedením ŠOP SR o poskytnutí motorového vozidla a vyslaní strážcov na
ZPC. Podľa kapacity vozidla bude dohodnutá početná účasť z ASCHÚS. Predbežný záujem prejavili
všetci účastníci zasadnutia výboru.
Termín: september 2018

Zodpovedný: výbor

3. príprava plánu činnosti na 2018 – bol predložený návrh plánu činnosti, ktorý bude dopracovaný
a predložený na schválenie členom na VZ.
Termín: apríl 2018

Zodpovedný: výbor

4. stav platenia členských príspevkov a finančný plán na 2018 – tento bod bol prebraný len
okrajovo. Pre neplnenie si povinností člena, ktoré sa týkajú platenia členských príspevkov bol dvom
členom p. Egyudovi a p. Cmorejovi zaslaný list o ukončení členstva v ASCHÚS. Inak je možné
konštatovať, že platobná disciplína členov sa zlepšila a pohľadávky na nezaplatenom členskom už nie
sú v takej výške ako v minulosti.
5. vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2017 – vyhodnotenie činnosti výboru bude súčasťou výročnej
správy o činnosti ASCHÚS ktorú výbor predloží na VZ.
Termín: apríl 2018

Zodpovedný: výbor

6. voľby do orgánov ASCHÚS – výbor navrhol aby sa všetci súčasní členovia opätovne uchádzali
o členstvo vo výbore. S týmto návrhom členovia výboru, ako aj účastníci schôdze výboru súhlasili.
Kandidátmi do volieb orgánu ASCHÚS teda sú:
Ing. Katarína Škorvánková
Mgr. Dušan Marko
Zdeněk Pochop
Róbert Javorský
Mgr. Dan Harťanský
Ing. Adalbert Mezei (kontrolór)
Mgr. Harťanský sa zároveň bude uchádzať o zvolenie za prezidenta ASCHÚS
Výbor vyzýva členov ASCHÚS, aby navrhli ďalších kandidátov do orgánov ASCHÚS.
Termín: apríl 2018

Zodpovedný: výbor, členovia

7. príspevok z 2% daní – Už v zázname z predchádzajúceho zasadnutia výboru ASCHÚS, ako aj
prostredníctvom e-mailovej korešpondencie, boli členovia ASCHÚS informovaní, že sa ASCHÚS
zaregistrovala ako príjemca 2% z daní fyzických aj právnických osôb. Táto informácia je spolu
s tlačivom o príspevku, potrebnými údajmi ako aj oslovovacím listom pre potenciálnych darcov
umiestnená na webe ASCHÚS, kde je možné si tieto dokumenty stiahnuť.
Výbor vyzýva všetkých členov, aby získavali darcov z radov ich známych, ale aj širokej verejnosti.
Termín: ihneď

Zodpovedný: výbor, členovia

8. WEB stránka asociácie
V súčasnosti platíme ročne za prenájom domény „strazprirody.sk“. Jeden z návrhov je preniesť na
túto doménu aj celý obsah stránky – mesačný poplatok sa pohybuje 2-6 € (hosting), v závislosti od
poskytovateľa a služieb, ktoré by pre ASCHUS postačovali. Alebo je tu aj ponuka od súčasného
poskytovateľa (NFO) o bezplatnom hostingu. Marian Zvěřina navrhol, respektíve ponúkol pomoc pri
údržbe a prestavbe stránky, ktorú by mohol realizovať jeho syn.
Termín: marec 2018

Zodpovedný: Mezei, Zvěřina

9. WRD 2018 – pri príležitosti Svetového dňa strážcov sa 28.7.2018 slávnostne v lokalite Považský
Inovec osadí informačný pútač. Na akcii bude širokej verejnosti predstavená práca strážcov, ale aj
ASCHÚS. Dňa 31.7.2018 členovia stráže prírody združení v OZ Strážca – ranger na námestí v Trenčíne
budú prezentovať prácu strážcov.
Termín: júl 2018

Zodpovedný: výbor, členovia

10. Rôzne
Pochop: preveril možnosť zapojiť sa do výzvy na získanie financií z OPŽP – bolo zistené, že nespĺňame
kritériá na zapojenie sa do programu (je tam požadovaná 5% spoluúčasť, čo pri minimálnej výške
grantu nie sme schopní naplniť). Zistil ale kontakt v meste Tisovec na regionálnu kanceláriu „MAS“
kde prisľúbili, že pre nás preveria vhodné granty zamerané na činnosť našej asociácie.
Mezei: k tomuto bodu navrhol osloviť aj iných poskytovateľov grantov – napr. Ekopolis. Je potrebné
ale spracovať krátky text, v ktorom sa predstaví naša asociácia a budú prezentované naše ciele
a potreby.
Zvěřina: k tomuto bodu dal návrh spoločného zapojenia sa s OZ Ranger – strážca. Pre nich
Trenčiansky samosprávny kraj sleduje vhodné výzvy zamerané na vzdelávanie a OZ Ranger – strážca
by pri ich riešení a získavaní rád spolupracoval s našou asociáciou.
Ďalej navrhol, aby sme na web stránku OZ Ranger – strážca umiestnili odkaz na získavanie darcov na
získanie 2% z daní fyzických aj právnických osôb pre ASCHÚS. OZ Ranger – strážca sa do získania 2%
z daní nezaregistrovalo. Bolo dohodnuté, že Mezei pošle link, aby túto ponuku bolo možné
zrealizovať.
Termín: ihneď

Zodpovedný: Pochop, Mezei, Zvěřina

