Závery z XIII. stretnutia ASCHÚS.
XIII. stretnutie Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa konalo v dňoch 10.-12.4.2002 na
Čingove v Národnom parku Slovenský raj. Súčasťou stretnutia bolo pokračovanie vzdelávania strážcov
chránených území v zmysle schváleného Projektu vzdelávania strážcov chránených území Slovenska.

Uznesenia z XIII. stretnutia ASCHÚS:
A. Valné zhromaždenie ASCHÚS berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

informáciu o pripravovanej svetovej konferencii v Dánsku „Interpretácia ako nástroj trvalo
udržateľného rozvoja“
informáciu o žiadosti rumunských rangerov na spoluprácu pri ich školiacom procese a
vzdelávaní
informáciu o účasti členov ASCHÚS J.Popovicsa a J.Babica na krajských Grémiách 3.sektora
v Košiciach a B.Bystrici
informáciu o novom katalógu činností a v rámci toho o možnostiach zatriedenia strážcov
chránených území do platových tried
informáciu o pripravovanom 4.kongrese IRF v roku 2003 v Austrálii
informáciu o zaradení ASCHÚS do notárskeho zoznamu organizácií, ktoré sa môžu uchádzať
v zmysle zákona č. 561/2001 Z.z. o 1% zaplatenej dane

B. Valné zhromaždenie ASCHÚS schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

správu o hospodárení ASCHÚS za rok 2001
predloženie a schválenie výročnej správy a správy dozornej rady za rok 2001 dodatočne
prostredníctvom e-mailu
plán aktivít ASCHÚS na rok 2002
rozpočet ASCHÚS na rok 2002
účasť 4 členov na Valnej hromade Asociace strážců ČR
prijatie nových členov ASCHÚS

C. Valné zhromaždenie ASCHÚS ukladá:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

osloviť ŠOP SR a MŽP SR v súvislosti s pokračovaním programu vzdelávania strážcov a jeho
finančným a organizačným zabezpečením
Z: výbor
T: apríl 2002
v súvislosti so exkurziou do NP Bűkk (Maďarsko) požiadať zamestnávateľa o súhlas na
zahraničnú služobnú cestu
Z: výbor
T: apríl 2002
zistiť cenové relácie dopravy a záujem členov o exkurziu do NP Bűkk
Z: výbor
T: 20.4.2002
kontaktovať maďarských kolegov pre upresnenie exkurzie do NP Bűkk
Z: Popovics
T: apríl 2002
prerokovať so ŠOP SR možnosti účasti zástupcu ASCHÚS na 4.svetovom kongrese IRF ako
delegáta za Slovenskú republiku
Z: výbor
T: apríl 2002
pripraviť informáciu o situácii v stave / počte profesionálnych strážcov chránených území na
Slovensku ako podklad pre rokovania so ŠOP SR, MŽP SR a ako informáciu pre médiá
Z: Mezei
T: apríl 2002
pripraviť články o konaní a priebehu XIII.stretnutia ASCHÚS do odborných periodík ochrany
prírody
Z: Mezei
T: apríl 2002
pripravovať a posielať na zverejnenie články, fotografie, kresby z činnosti v jednotlivých
chránených územiach do Spravodaja Ranger a na web stránku ASCHÚS
Z: členovia
T: priebežne

9.

plniť plán aktivít ASCHÚS na rok 2002
Z: výbor, členovia
T: priebežne

D. Valné zhromaždenie ASCHÚS odporúča záujemcom o účasť na 4.kongrese IRF zabezpečiť si
finančné krytie formou žiadostí o grant, ktoré ASCHÚS podporí.
E. Valné zhromaždenie ASCHÚS vyzýva všetkých členov, aby podporili ASCHÚS 1% zo svojej
zaplatenej dane.
F. Valné zhromaždenie ASCHÚS vyslovuje poďakovanie pracovníkom S-NP Slovenský raj organizátorom XIII.stretnutia za kvalitnú organizáciu a starostlivos ť o účastníkov.

Návrhová komisia pracovala v zložení:
Ing.Adalbert Mezei, Milan Hlivák, Miroslav Lehotský
Čingov, 11.4.2002

Plán aktivít ASCHÚS na rok 2002
1. zorganizovať dve stretnutia členov Asociácie
XIII.stretnutie – NP Slovenský raj
XIV.stretnutie – NP Poloniny, alt. NAPANT
2. exkurzia do NP Bűkk (Maďarsko)

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Z: výbor T: apríl
Z: výbor T: október

Z: výbor, Popovics
T: 20.-23.6.2002
vydať dve čísla spravodaja Slovenský Ranger (vrátane angl. mutácie)
Z: Mezei, Divok
T: 30.11.2002
vydať dve súhrnné správy pre IRF
Z: Vančura
T: máj, november
aktualizovať web stránku
Z: Potaš
T: priebežne
v súčinnosti so ŠOP SR prehodnotiť vzájomnú dohodu
Z: výbor
T: apríl
zorganizovať pokračovanie vzdelávania strážcov CHÚ SR
Z: výbor
T: priebežne
účasť na Valnej hromade strážcov v Českej republike
Z: vybraní členovia
T: apríl
Zhodnotenie výsledkov a účinnosti Katalógu výmeny strážcov a jeho aktualizácia
Z: Švajda
T: jún

Prijatie nových členov
Valné zhromaždenie ASCHÚS schválilo prijatie nových členov:
- Milan Hromada, člen stráže prírody v NP Muránska planina (garant Z.Pochop)
- Miroslav Brezovský, člen stráže prírody v TANAP (garant J.Ksiažek)
- Ján Vataha, profesionálny strážca v CHKO Vihorlat
V súčasnosti členskú základňu ASCHÚS tvorí 50 členov a 1 čestný člen, z toho 35 pracovníkov ŠOP
SR a 15 dobrovoľníkov, členov stráže prírody. Z uvedených 35 zamestnancov ŠOP je len 21 pracovníkov
zaradených na funkcii strážca.

