Závery zo XIV. stretnutia ASCHÚS.
XIV. stretnutie Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa konalo v dňoch 16. až 18.
októbra 2002 v informačnom stredisku NP Poloniny v Nobej Sedlici. Na tomto stretnutí
prebehlo už druhé pokračovanie školenia zameraného na zvýšenie odbornosti strážcov
chránených území podľa schváleného metodického materiálu „Certifikát strážcu chráneného
územia“. Okrem toho bolo toto stretnutie pre členov asociácie dôležité aj z dôvodu konania
volieb prezidenta a výkonných orgánov asociácie. Hodnotili sa výsledky činnosti a schvaľoval
sa nový akčný plán.
Uznesenie zo XIV. stretnutia ASCHÚS:
A. Valné zhromaždenie ASCHÚS berie na vedomie:
B. Valné zhromaždenie ASCHÚS schvaľuje:
1. výročnú správu o činnosti asociácie za obdobie rokov 1999 - 2002
2. finančnú správu asociácie za obdobie 1.1.2002 – 15.10.2002
3. plán aktivít asociácie na rok 2003
4. prijatie 6 nových členov asociácie
5. výbor asociácie v zložení: Zdeno Pochop – prezident, Vlado Vančura – viceprezident,
Katka Škorvánková – hospodár, Jaro Babic – člen výboru, Dan Harťanský – člen
výboru
6. štatutárov asociácie v zložení: Zdeno Pochop, Vlado Vančura
7. dozornú radu asociácie v zložení: Juraj Popovics – predseda, Ado Mezei – člen, Juraj
Švajda – člen
8. zvýšenie členského na 200,- Sk
9. účasť 2 členov asociácie na akcii k Medzinárodnému roku hôr 2002 vo francúzskom
Chambery (Katka Škorvánková, Juraj Švajda, náhradník – Juraj Bobula)
10. uchádzať sa v zmysle zákona č. 561/2001 Z. z. o 1% zaplatenej dane
11. prijatie nových členov :
- Ing. Pavel Mathé, člen stráže prírody v CHKO Poľana (garant Babic)
- Jozef Bučko, člen stráže prírody v CHKO Poľana (garant Babic)
- Peter Bačkor, člen stráže prírody v NAPANTe (garant Harťanský)
- Erika Denešová, členka stráže prírody v NP Muránska planina (garant Pochop)
- Peter Bryndza, člen stráže prírody v NP Muránska planina (garant Pochop)
- Ing. Jana Smreková, pracovníčka TANAPu
C. Valné zhromaždenie ASCHÚS ukladá:
1. zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu aktivít na rok 2003 podľa termínu a
zodpovednosti
Z: výbor, členovia
T: priebežne
2. na základe zozbieraných podnetov zaslať pripomienky k rovnošatám pracovníkov
ŠOP SR na COPK ŠOP SR v Banskej Bystrici
Z: Dan Harťanský
T: 25.10.2002
3. zaslať D. Harťanskému pripomienky k vzorovej pracovnej náplni strážcov + morálny
kódex strážcu
Z: výbor, členovia
T: 30.11.2002
D. Valné zhromaždenie ASCHÚS vyslovuje poďakovanie pracovníkom Správy NP Poloniny
a dobrovoľným strážcom – organizátorom XIV. stretnutia za kvalitnú organizáciu a
starostlivosť o účastníkov.
Návrhová komisia pracovala v zložení:
Ing. Juraj Švajda, Dan Harťanský, Ján Poláček
Nová Sedlica, 17.10.2002

