Zápis zo zasadnutia výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska
Miesto a dátum konania: Malachov, 15.júna 2018
Prítomní : Harťanský, Pochop, Škorvánková , Javorský, Marko, Mezei, Zvěřina
Zasadnutie výboru ASCHÚS sa riadilo programom uvedeným v pozvánke.
1. Príprava jesenného stretnutia a školenia strážcov – bude sa konať v termíne 19. až 21. októbra 2018
(rezervný termín 9. až 11. novembra 2018) v hoteli Lesák, Tajov.
Úloha : dojednať ceny ubytovania, stravy a prenájom zasadacej miestnosti a uviesť tieto do
pozvánky
Termín : júl
Zodpovedný : Harťanský
Rozoslať pozvánky s programom školenia strážcov riaditeľom CHÚ, ŠOP SR, MŽP a Českej asociácii
strážcov.
Termín : september 2018
Zodpovedný: výbor
2.

Účasť slovenských strážcov na stretnutí AS ČR na Šumave , ktoré sa bude konať v termíne 11. až 14.
októbra 2018. GR ŠOP SR prisľúbil pre účastníkov mikrobus.
Úloha: 1. Obnoviť prísľub GR ŠOP SR použitia mikrobusu pre účastníkov stretnutia strážcov AS ČR
v NP Šumava
U organizátorov stretnutia strážcov AS ČR overiť možný počet účasti slovenských strážcov CHÚ
Termín : august 2018
Zodpovedný : Harťanský

3. Hospodárka konštatovala, že platobná disciplína u členov sa zlepšila a čiastka nevybrané členské je
minimálna. Z daňových úradov prišlo z 2 % dane (zatiaľ) 78 €.
4. Dňa 15. júla 2018 o 10,15 hodín v Malachove bola podpísané Memorandum o spolupráci medzi
ASCHÚS a OZ Ranger - Strážca. Za ASCHÚS Memorandum podpísal Dan Harťanský a za OZ Strážca –
Ranger Marián Zvěřina. Text Memoranda bude uverejnený na web stránke ASCHÚS
5. Diskusia
a/ Javorský – výbor ASCHÚS by mal reagovať na mailovú komunikáciu člena J. Bariaka, ktorá sa
týka zmluvy o spolupráci KCZS Gabčíkovo a ŠOP SR a jej financovania z rozpočtu ŠOP SR. Bolo
konštatované, že ASCHÚS nemá žiadny zmluvný vzťah s KCZS Gabčíkovo a nemá možnosť, ani
právo zasahovať do zmluvy uzavretej medzi ŠOP SR a KCZS. Pripraví však vyjadrenie pre členov,
ktoré bude zverejnené na web stránke ASCHÚS.
Úloha : pripraviť text pre členov ASCHÚS a zavesenie na web
Termín : do 30.7.2018
Zodpovedný : Mezei
b/ Škorvánková – navrhla, aby ASCHÚS listom podporila neodvolanie riaditeľa Národného
parku Orlovské polesie p. Olega Prygorianu.
Úloha : zistiť podrobnosti o tejto skutočnosti
Termin: ihneď
Zodpovedný : Javorský a výbor
c/ Marián Zvěřina informoval o stave prípravy akcie k WRD, ktorú organizuje OZ Strážca Ranger v spolupráci s ASCHÚS. Podujatie sa bude konať 29.7.2018 na Považskom Inovci
pri Trenčíne. Účasť väčšieho počtu členov ASCHÚS je vítaná.

Zapísal : Pochop

