Záznam zo zasadnutia výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska
Miesto a dátum konania: SKI CENTRUM / Horský hotel KOHÚTKA, 24.10.2019
Prítomní : Harťanský, Škorvánková, Javorský, Marko
Zasadnutie výboru ASCHÚS sa riadilo nasledovným programom:

1. Prezident ASCHÚS D. Harťanský informoval o prevzatí „Pamätného listu“ a „Pamätnej
medaily“ od ŠOP SR k 100. výročiu ochrany prírody na Slovensku za zásluhy ASCHÚS
v ochrane prírody na Slovensku, tieto aj priniesol na zasadnutie výboru.
Z: Harťanský,
2. Výbor dohodol s prevádzkovateľom hotela technické zabezpečenie príprav jesenného
stretnutia:
- autobus na exkurziu
- ubytovanie
- stravu
- projektor k prezentáciám účastníkov atď.
T: vykonané na mieste
Z: výbor
3. Výbor odsúhlasil prípravu a zaslanie listu na riaditeľstvo ŠOP SR s návrhom, aby
kompletný vzdelávací materiál pre profesionálnu a dobrovoľnú Stráž prírody, pripravený OZ
Strážca – Ranger, prešiel odbornou oponentúrou na Žilinskej univerzite v Žiline,
Výskumnom ústave vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine, kde sa vyučuje študijný
program „Stráž prírody“ a právnou oponentúrou na Úrade kriminálnej polície Prezídia
Policajného zboru, odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej
kriminality, nakoľko tento odbor od jeho založenia vykonával školenia stráže prírody.
T: november 2019
Z: výbor
4. D.Harťanský navrhol vybrať a vyčleniť priestor na umiestňovanie – inštaláciu darov,
ocenení, pamätných listov, medailí atď..
T: do jarného stretnutia
Z: výbor
5. R. Javorský informoval, že NP Hohe Tauren v Rakúsku pozval na zimné športové hry, ktoré
sa majú konať 2.1.2020 strážcov: 4 zástupcov + 1 náhradníka z karpatských parkov.
V prípade nízkej účasti – záujmu slovenských strážcov, výbor navrhol zostaviť tím spoločne
s českými strážcami. R. Javorský ešte preverí finančné náklady spojené s účasťou.
T: ihneď
Z: R. Javorský
6. R. Javorský navrhol, aby sa ako prvý bod programu na stretnutí na Kohútke, zorganizovala
dobrovoľná zbierka účastníkov, na podporu aktivít Milana Jeglíka – Prales deťom, na
symbolickú kúpu časti pozemku v pralese na Sumatre.
T: 9.11.2019
Z: R. Javorský
7. Výbor odsúhlasil, aby delegát ASCHÚS, R. Javorský odovzdal „zdravicu“ na World Ranger
Congres (WRC) v Nepále, ktorú podpíšu účastníci stretnutia na Kohútke.
Úloha: pripraviť spoločne text zdravice
T: do 8.11.2019
Z: výbor, R. Javorský
Prezident ASCHÚS uzavrel rokovanie výboru po vyčerpaní bodov programu.
Kohútka 24.10.2019
Zapísal Dušan Marko

