Záznam zo zasadnutia výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska
Miesto a dátum konania: NP Muránska planina, TIS Burda, 8.10.2019
Prítomní : Harťanský, Škorvánková, Javorský, Marko, Pochop, Mezei, Denešová
Zasadnutie výboru ASCHÚS sa riadilo programom:

1. Informáciu o účasti na stretnutí strážcov České republiky v CHKO Jeseníky, Ostružná, podal
Harťanský, prezident ASCHÚS. Zúčastnili sa za ASCHÚS štyria členovia. Stručná správa a
foto bude umiestnená na webovej stránke ASCHÚS
T: do 15.10.2019
Z: Harťanský, Marko
2. Príprava jesenného stretnutia českých a slovenských strážcov chránených území na
hraniciach – hotel Kohútka
Pozvánka s návratkou bola distribuovaná členom ASCHÚS, Asociaci strážců přírody Českej
republiky, susedným a iným zahraničným rangerským organizáciám. Je prístupná na webe.
Úloha : 1. odoslať pozvánky na ústredie ŠOP SR, MŽP ,....
2. doplniť do mailu /opätovne rozposlať pozvánky/ .. schválenie účasti je v kompetencii
riaditeľa CHÚ
T: ihned
Z: Harťanský
Na večerné občerstvenie bude z fondu ASCHÚS uvoľnených 100 €
Úloha . Zakúpiť hrudu syra a klobásu
T: do 8.11.2019
Z: Pochop
Trasa terénnych exkurzií bude upresnená na mieste a podľa stavu počasia.
3. Stav platenia členských príspevkov bude zverejnený vo forme tabuľky.
Úloha : pripraviť aktuálnu tabuľku o stave platenia členských príspevkov a oboznámiť s ňou členov
a neplatičov vyzvať k úhrade dlžných súm.
T: ihned
Z: Škorvánková, Harťanský
4. Výbor schválil účastnícky príspevok vo výške 250 € členovi výboru R. Javorskému,
delegátovi 9. WRC v Nepále / 12.11. až 16.11.2019/
5. Spolupráca s OZ Strážca – Ranger pri organizácii prípravy školení a metodickej príručky pre
stráž prírody.
Štatutár OZ Strážca –Ranger oslovil D. Harťanského s tým že toto OZ podpísalo so ŠOP SR zmluvu
o dielo na vypracovanie metodickej príručky pre strážcov a prípravu podkladov na školenia
a preskúšanie strážcov ŠOP SR a členov stráže prírody. Harťanského oslovil so žiadosťou
o odpredaj autorských prác na jeho spoluautorské dielo „metodická príručka pre výkon služobného
zákroku strážcu“ a aj s tým že by chcel aby sa Harťanský za finančnú odplatu spolupodieľal ako
školiteľ aj na preškolení a preskúšaní strážcov ŠOP SR a členov stráže prírody. S odpredajom
autorských prác Harťanský súhlasil vzhľadom na to, že sa jedná o jeho dielo. Účasť na školeniach
a preskúšaní podmienil tým, že OZ Strážca-Ranger s touto ponukou najskôr osloví ASCHÚS, kde by
nechcel ako štatutár ASCHÚS prísť do konfliktu záujmov. Čo štatutár OZ Strážca –Ranger ústne
prostredníctvom Harťanského urobil. Túto ponuku Harťanský predložil výboru s tým, že ako
prezident ASCHÚS sa zúčastní školení a preskúšaní, len ak s tým výbor bude súhlasiť. Nevie zaujať
stanovisko k tomu, čo urobí, ak mu táto činnosť bude nariadená ako zamestnancovi ŠOP SR, čo vidí
ako reálne.

Výbor ASCHÚS hlasoval o prijatí - neprijatí ponuky štatutára OZ Strážca – Ranger, M. Zvěřinu,
na spoluprácu pri tvorbe metodickej príručky pre stráž prírody a pri organizácii prípravy školení pre
stráž prírody.
Výsledok : 4 hlasy boli pre neprijatie ponuky
1 hlas sa zdržal hlasovania
ASCHÚS neprijme ponuku štatutára OZ Strážca – Ranger, M. Zveřinu na spoluprácu pri tvorbe
metodickej príručky pre stráž prírody a pri organizácii prípravy školení pre stráž prírody.
Odôvodnenie :
1. ASCHÚS nebola vyzvaná, aby sa zúčastnila verejného obstarávania, aj keď sa už 20 rokov
venuje vzdelávaniu, školeniu stráže prírody aj osôb, ktoré majú oprávnenia a povinnosti člena stráže
prírody / zamestnanci ŠOP SR a iných organizácií/
2. Metodická príručka pre stráž prírody bola vytvorená členom a terajším prezidentom ASCHÚS D.
Harťanským. Táto bola využívaná pri školeniach, ako komplexný vzdelávací materiál, a bola
vydaná v tlačenej forme Štátnou ochranou prírody v roku 2009 pod názvom „Príručka strážcu
chráneného územia“. Príručka je však morálne už sčasti zastaraná – zákony sa menia a vzhľadom
na novelu zákona príručku treba novú, doplnenú o nové znenie zákona a rozšírenú aj o iné témy.
3. Výbor ASCHÚS má za to, že OZ Strážca – Ranger nemá potrebné skúsenosti so vzdelávaním
stráže prírody /viď rok vzniku/.
4.Výbor ASCHÚS tiež, po dlhoročných skúsenostiach, nevidí žiadne záruky, že vypracovaná
metodická príručka pre stráž prírody bude schválená a oficiálne vydaná tlačou, a to MŽP alebo
ŠOP SR. (Pozn. následne - po niekoľkých dňoch, bol výbor informovaný, že príručka bude vydaná
v tlačovej forme a ako zamestnanec bol D.Harťanský oslovený, aby príručku skorigoval.)
5.Kedže bol osobne oslovený aj prezident ASCHÚS, ako súkromná osoba, výbor sa rozhodol, ak sa
tak stane, upozorní generálneho riaditeľa ŠOP SR, že ide o stret záujmov.
Výbor ASCHÚS sa dištancuje od zmluvy o dielo uzavretej medzi ŠOP SR a OZ Strážca Ranger
Výbor ASCHÚS sa zhodol na tom , že je treba sa stretnúť s štatutárom OZ Strážca -Ranger, M.
Zvěřinom a oboznámiť ho s rozhodnutím a dôvodmi výboru ASCHÚS.
6. Výbor ASCHÚS poveril prezidenta D. Harťanského , aby prevzal ocenenie ASCHÚS k 100.
výročiu ochrany prírody na Slovensku.
Prezident ASCHÚS uzavrel rokovanie výboru po vyčerpaní bodov programu.

TIS Burda 8.10.2019
Zapísal Z. Pochop

