Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Dátum: 14.3.2018
Miesto: Rekreačný areál Drieňok, Teplý Vrch
Prítomní: Škorvánková, Harťanský, Pochop, Javorský, Mezei, Dianiška, Cibuľa, Dóbi, Garajová, Karola
Program:
1. Príprava jarného stretnutia a školenia strážcov a zároveň valného zhromaždenia
2. informácia pre ERF o aktivitách k WRD
1. Hlavným bodom zasadnutia výboru bola 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 bolo určené po nezáujme majiteľov pôvodne plánovaného miesta Chatová
osada Manín na Rekreačný areál Drieňok, Teplý Vrch. Boli dohodnuté podmienky, stravovania,
ubytovania a priebehu celého stretnutia. Strážcovia CHKO Cerová vrchovina budú organizátori
exkurzie s tým, že na presun na miesto exkurzie bude potrebné zabezpečiť autobus.
Program stretnutia:
Piatok
Sobota
-

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

Termín: 20.-22.4.2018

Zodpovední: výbor + strážcovia
CHKO Cerová vrchovina

V čo najkratšom termíne prezident ASCHÚS vypracuje pozvánky na stretnutie a valné zhromaždenie
ako aj návratky, ktoré budú rozoslané členom. Zároveň pozvánka na stretnutie a návratky budú
odoslané aj ŠOP SR, aby ich distribuovala strážcom ŠOP SR spolu s listom na jednotlivé správy VCHÚ
o vyslanie týchto strážcov na stretnutie. Pozvánky budú zaslané aj kolegom z českej a maďarskej
asociácie strážcov a informácia o konaní stretnutia bude zaslaná aj ERF.
Termín: marec 2018

Zodpovedný : prezident

2. Na základe listu od ERF, ktorý sa týkal zodpovedania otázok ako ASCHÚS bude realizovať oslavy
Svetového dňa strážcov. Bude v stanovenom termíne do 16.3.2018 zaslaná odpoveď na otázky.
ASCHÚS 29.7.2018 na Považskom Inovci osadí informačný pútač o NPR Inovec a o ASCHÚS, práci
strážcov. 31.7.2018 na námestí v meste Trenčín miestni strážcovia budú organizovať prezentačný
deň o práci strážcov. Zároveň budú v tento deň podané informácie o strážcoch médiám.
Termín: 16. júl 2018

Zapísal : Dan Harťanský, ASCHÚS

Zodpovední: výbor ASCHÚS +
strážcovia CHKO Biele Karpaty

