Uznesenie z 19. valného zhromaždenia ASCHUS
konaného dňa 29.11.2008 v Banskej Bystrici
A.

Valné zhromaždenie súhlasí
1) S programom valného zhromaždenia tak, ako bol prednesený prezidentom ASCHUS
Jurajom Švajdom (viď príloha zápisnice)
2) S prijatím nových členov v roku 2008, menovite
- Marián Vaľo – ŠOP SR, Správa NP Slovenský raj
- Viktor Prachár (SP) – CHKO Ponitrie
- Rastislav Hlaváčik – ŠOP SR, NAPANT
- Tomáš Dubný (SP)
- Július Tomašovie (SP)
- Martin Boltižiar (SP)
- Viktor Mlynek (SP)
- Patrik Együd (SP)

B.

Valné zhromaždenie berie na vedomie
1) Správu revíznej komisie za rok 2008, ktorú predniesol Adalbert Mezei (viď príloha
zápisnice)
2) Správu o hospodárení ASCHUS za rok 2008, ktorú predniesla Katarína Škorvánková
(viď príloha zápisnice)
3) Správu o činnosti ASCHUS za rok 2008, ktorú predniesol prezident ASCHUS Juraj
Švajda
4) Oznámenie Juraja Švajdu o odstúpení a vzdaní sa funkcie prezidenta
5) Vstup ASCHUS do Ekofóra, ako člena tohto ekologického zoskupenia
6) Oznam Dana Harťanského o schválení novelizácie trestného zákona, kde
nepovolený vjazd motorovým vozidlom do chráneného územia je definovaný ako
trestný čin.
7) Oznámenie a informáciu Juraja Popovicsa o konflikte pri riešení služobných
povinností strážcu v NP Slovenský kras v Zádielskej doline. Predmetný konflikt je
v štádiu riešenia trestno – právneho.

C.

Valné zhromaždenie potvrdzuje
že je uznášania schopné v nasledujúcich počtoch
Celkový počet členov 50
Prítomných členov
19
Splnomocnenia
16
Neprítomní
15

D.

Valné zhromaždenie volí
1) Za zapisovateľa Adalberta Mezeiho
2) Za overovateľa zápisnice Katarínu Škorvánkovú
3) Návrhovú komisiu v zložení Marián Vaľo – predseda, Vladimír Balaška - člen,
Miroslav Lehocký – člen
4) Za nového prezidenta ASCHUS Zdena Pochopa, počtom hlasov 31 z 35 prítomných
5) Za člena výboru ASCHUS Martina Boltižiara, počtom hlasov 22 z 35 prítomných.

E.

Valné zhromaždenie schvaľuje
1) Navrhnúť Dana Harťanského ako koordinátora profesionálnych strážcov pri ŠOP SR
- na rokovanie s vedením ŠOP SR.
2) Plán činnosti a aktivit ASCHUS na rok 2009 tak, ako bol prednesený Jurajom
Švajdom

3) Rozpočet a finančný plán na rok 2009 tak, ako bol prednesený hospodárkou
ASCHUS Katarínou Škorvánkovou, po zapracovaní prechodu na menu €.
4) Zmenu výšky členského príspevku od 01.01.2009 na 300,-Sk / rok (konverzný kurz
30,126, t.j. zaokrúhlené na 10,- € / rok)
5) Účasť minimálne 1 člena ASCHUS na svetovom kongrese IRF v Bolívii. Finančné
prostriedky si účastník zabezpečí a hradí samostatne.
6) Zmenu článku 5, v stanovách ASCHUS, kde sa doplní, že „členom sa môže stať
jednotlivec, ktorý súhlasí so stanovami ASCHUS. Organizácia ako kolektívny člen
môže mať štatút čestného člena ASCHUS, bez práva byť volený. Právo voliť má
kolektívny člen prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu prítomného na valnom
zhromaždení, s jedným hlasom za organizáciu.
F.

Zhromaždenie poveruje
1) Prezidenta vyvolaním jednania s vedením ŠOP SR, za účelom menovania
koordinátora profesionálnych strážcov pri ŠOP SR, a tým aj sprehľadnenie činnosti
strážcov.
2) Prezidenta a výbor ASCHUS vypracovaním dokumentácie na spropagovanie činnosti
strážcov voči verejnosti (vydanie letáku, brožúry a pod.).

G.

Zhromaždenie ukladá
Všetkým členom ASCHUS vysporiadať a uhradiť jednotlivé dlžné sumy členských
príspevkov na účet ASCHUS po predchádzajúcom vyúčtovaní výšky dlžných súm
hospodárkou ASCHUS Katarínou Škorvánkovou. Tieto platby uskutočniť do 31.12.2008.
Neuhradenie členských príspevkov bude mať za následok vyradenie z evidencie
a zrušenie členstva v ASCHUS.

H.

Zhromaždenie vyzýva
Všetkých členov ASCHUS na dodržiavanie platobnej disciplíny pri uhrádzaní členských
príspevkov v budúcom období .

Marián Vaľo
predseda návrhovej komisie

