Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Miesto : Správa NAPANT , Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
Dátum : 29.január 2020
Prítomní : Harťanský, Pochop, Škorvánková, Javorský, Marko , Mezei
Program
1. Vyhodnotenie činnosti výboru v roku 2019 – D. Harťanský
Výbor v roku 2019 zasadal celkom 5x. Záznamy sú zverejnené na web stránke ASCHÚS
2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru – D. Harťanský
Úlohy stanovené záznamom z 11.12.2019 boli splnené až na bod č. 2 – úpravu zápisnice zo dňa 24.10.2019.
Zápisnica bude upravená a zavesená na webovú stránku.
Termín: február 2020
Zodpovedný: výbor
3. Spracovanie návrhu dohody o spolupráci s ŠOP SR.
Návrh dohody o spolupráci s ŠOP SR bol dokončený a výbor ho jednohlasne schválil.
Úloha – pripraviť stretnutie a jej prerokovanie s GR ŠOP SR
Termín : do konca februára
Zodpovedný : D. Harťanský
Úloha – návrh dohody o spolupráci predložiť VZ ASCHÚS 17. apríla 2020 , Ostrý Grúň
Zodpovedný : výbor
4. Príprava jarného stretnutia strážcov a VZ ASCHÚS
Dátum : 17. až 19. apríl 2020
Miesto : CHKO Ponitrie, Ostrý Grúň /rekreačné zariadenie Chata Kollárová/
Organizáciu zabezpečuje V. Mlynek + strážcovia
Program – témy
- novela zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny – D. Harťanský /zatiaľ/
- nový zákon o inváznych rastlinách /lektor neurčený/
- náhodná ťažba v CHÚ /lektor neurčený/
Exkurziu na vrchol Vtáčnik povedie V. Mlynek
17. 4. medzi 14 a 16 h VZ ASCHÚS
Úloha – pripraviť detailný program a pozvánku pre členov a hostí, určiť lektorov
Termín: február 2020
zodpovedný : výbor
5. Účasť zástupcov ASCHÚS na ERC v NP Bavorský les
Bolo konštatované, že chýbajú podrobnejšie informácie. 10. 5. pred ERC sa majú stretnúť
asociácie, ktoré majú uzatvorené dohody o vzájomnej spolupráci. Zastupujú prezident a viceprezident
asociácií.
Výbor rozhodol, že na ERC sa zúčastní, vzhľadom na závažnosť rokovania (Twinig, voľby
výboru ERF, Junior Ranger) 4 zástupcovia z výboru ASCHÚS, účasť ďalších členov závisí od kvóty, ktorú
určí organizátor a od možnosti dopravy. Podmienkou výberu bude znalosť základnej angličtiny, znalosť
problémov fungovania stráže prírody v rámci celého Slovenska a kompetentnosť rozhodovania.
Výbor ASCHÚS pripraví vyhlásenie o tom, že ASCHÚS nesúhlasí s tým, aby sa na pôde IRF, ERF a iných
podujatiach organizovaných strážcami preberali politické témy a riešili historické krivdy nesúvisiace
s prácou strážcov a ochranou prírody. Toto vyhlásenie bude predložené na VZ ASCHÚS na schválenie
a následne bude prednesené našimi zástupcami na ERC v Bavorskom lese.
Termín 17.4. 2020
Zodpovedný : D. Harťanský
6. Rôzne
Úloha – pripraviť tlačivá pre darcov 2 % z daní a zavesiť na web stránku
Termín: 15.2.
Zodpovedný : A. Mezei, K.Škorvanková
Zasadnutie ukončil D. Harťanský , prezident
Zapísal : Z . Pochop
Banská Bystrica 29.1.2020

