Záznam zo zasadnutia výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska
Miesto a dátum konania : NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves, 4.12.2018
Prítomní : Harťanský, Škorvánková, Javorský, Pochop, Mezei
Ospravedlnený : Marko
Program : 1. Stav platieb členského
2. Jarné stretnutie a školenie strážcov v roku 2019
3. Jesenné stretnutie a školenie strážcov v roku 2019
4. Podpis registrácie k poberaniu 2% z daní pre MVO
4. Diskusia
1. Stav platieb členov predniesla hospodárka. Konštatovala, že platenie členských
príspevkov sa zlepšilo. Členom, ktorým sa nepodarilo zaplatiť členské príspevky bude
poslaná výzva na zaplatenie do 15.1.2019 e-mailom . Doba na zaplatenie bude do
28.2.2019. Po tomto termíne budú členovia, ktorí budú mať nezaplatené členské
príspevky viac ako 3 roky, vylúčení z členstva.
Zoznam neplatičov pripraví hospodárka. E-mail s výzvou na zaplatenie odošle
prezident ASCHÚS.
T: do 15.1.2019
Z: Škorvánková, Harťanský
2. Jarné stretnutie a školenie strážcov
Miesto : NP Slovenský raj, lokalita Vernár
Termín : 12. až 14. apríl 2019
Program - Preškolenie z poskytnutia prvej predlekárskej pomoci
- Projekt Veľké šelmy 2
- Autoprevádzka v ŠOP SR
- Legislatívne novinky v ŽP
- Prezentácia NP Slovenský raj
- Exkurzia
- Ranger party a tombola
Úloha: preveriť termín a dohodnúť cenové relácie v zariadení Vernár
T : január – február 2019
Z: Škorvánková
3. Jesenné stretnutie a školenie strážcov bude medzinárodné, spoločné s Českou
asociáciou strážcov. Organizátorom budú strážcovia CHKO Biele Karpaty – M. Zveřina
Úloha : zabezpečiť vhodné priestory , ubytovanie , stravovanie
T: máj 2019
Z: M. Zveřina
4. U notárky JUDr . Márie Barabášovej bola ASCHÚS zaregistrovaná ako poberateľ 2% z
daní za rok 2018.
5. Diskusia
a) R. Javorský navrhol, aby v budúcnosti výbor zaradil do školenia strážcov jazykové
kurzy pre strážcov.
Výbor prerokuje možnosti takéhoto školenia s vedením ŠOP SR
T: do konca roka 2019
Z: výbor

b) Pochop pripomenul, že v roku 2019 sa koná WRC v Nepále. ASCHÚS nemá
finančné prostriedky pre účastníka. Informácie pre účastníkov bude zverejňovať
na webe ASCHÚS. Účasť pre záujemcu z členov ASCHÚS je však otvorená. Budú sa
hľadať sponzori.
c) R. Javorský a Pochop navrhli, aby ASCHÚS v spolupráci ŠOP SR pripravili
a zorganizovali „Zimné športové hry strážcov“ v roku 2020. Najlepší strážcovia by
potom boli nominovaní ako reprezentanti Slovenska na „Zimné hry Alpských
národných parkov“, ktorých sa už dvakrát slovenskí strážcovia zúčastnili.
Výbor prerokuje návrh s vedením ŠOP SR
T: rok 2019
Z: výbor
d) A. Mezei informoval o zmene na web stránke ASCHÚS. Výbor odsúhlasil mailové
adresy:
aschus@strazprirody.sk a aschus-clenovia@strazprirody.sk
O sfunkčnení týchto mailových adries budú členovia informovaní.

Spišská Nová Ves 4.12.2018
Vypracoval : Z. Pochop

