Záznam z XXIII. Valného zhromaždenia členov ASCHÚS v Banskej Bystrici ,
9. marca 2013
Prítomní:

členovia viď prezenčná listina
hostia: RNDr. Ľuboš Čillag , riaditeľ S-NAPANT
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, poslanec NR SR

Program: - Otvorenie, voľba návrhovej komisie, organizačné
- Diskusia s poslancom NR SR Mikulášom Hubom o aktuálnych problémoch
v rezorte životného prostredia a pozícii strážcov chránených území
- Stav členskej základne
- Správa o činnosti, financiách, revíznej komisie
- Diskusia
- Závery a uznesenie
Otvorenie a privítanie vykonal prezident ASCHUS Martin Boltižiar
Program XXIII. VZ predniesol Zdeno Pochop a bol bez doplnkov odhlasovaný
Zdeno Pochop predniesol tiež návrh členov volených do návrhovej komisie v zložení:
R. Hlaváčik, A. Potaš, D. Marko, bol odhlasovaný bez zmien
VZ zvolilo: zapisovateľa Z. Pochopa, overovateľa záznamu K. Škorvánkovú
Úvodný príhovor patril riaditeľovi S-NAPANT RNDr. Ľubošovi Čillagovi, ktorý vníma
snahy ASCHÚS pozitívne a bude ich podporovať.
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, poslanec NR SR, vo svojom vystúpení uviedol okruhy
problémov, ktorými sa zaoberá výbor pre životné prostredie (novelizácia legislatívy –
zákon o lesoch, o OP, stavebný zákon, geologicky zákon ... ). Myslí si , že sú potrebné
systémové zmeny v ochrane prírody (aj v NP – MŽP). V spoločnosti, v politike je potrebná
solidarita v presadzovaní zmien. V tejto dobe sa zaoberajú kauzami ťažby surovín (uránu
pri Košiciach, zlata pri Detve a pod...) Odporúča ASCHUS rozšíriť svoje vyjadrenia
o všeobecnejšie problémy v životnom prostredí, poukázať na ne aj v memorande
strážcov.
Diskusia členov:
Liška - chýba podpora štátu strážcov v oblasti technického vybavenia, kariéry,
odmeňovania
Potaš – pre finančnú podvýživu už nie je možné zvládnuť tlaky a nároky na CHÚ,
dochádza k poškodeniu, ničeniu biotopov bez náhrad za ich likvidáciu, poškodenie
Škorvánková – nedostatočné označovanie CHÚ je pre nedostatok financií a materiálov ,
čo je rozpor zo zákonom 543/2002
Hromada – nefungovanie IS pre verejnosť je spojený s nezáujmom zo strany ŠOP SR
a financiami, roky nemajú strážcovia jednotné uniformy
Mlynek – strážcovia a ost. pracovníci ŠOP SR pri sporoch a súdnych pojednávaniach
nemajú právnu pomoc právnika a veľa súdnych sporov nemá dobrý výsledok, nedostatok
menežmentového náradia
Hlaváčik – cez ŠOP SR preteká veľa financií a výsledky sú veľmi malé, pri rôznych
projektoch sú uprednostnené externé firmy a odborný potenciál strážcov nie je využívaný
Pochop – v NP sú správcami dve štátne príspevkové organizácie, čo je v Európe
neštandardné

Baťka – zmeniť pôsobnosť strážcov na celoslovenskú, uniforma je pre výkon služby
strážcu nevyhnutná
Mezei – navrhol M. Hubovi, poslancovi NR SR, aby ako občan preniesol problémy
strážcov na verejnosť
Za Českú asociáciu strážcov sa VZ prihovoril Michal Ulrych, člen výboru a informoval
o stave členskej základne v ich Asociácii, ktorá je veľmi podobná tej slovenskej. Vydali
príručku pre svojich strážcov a pripravujú metodiku zvládnutí krízových situácií pri
strážnej službe. Informoval, že stretnutie strážcov sa bude konať v CHKO Poodří, 12. až
14.4.2013.
Navrhol, aby sa opäť uskutočnilo stretnutie českých a slovenských strážcov CHÚ na
hranici štátov.
Týmto sa prvá časť VZ ukončila.
Stav členskej základne predniesla K. Škorvanková
Správu o činnosti za rok 2012 predniesol Z. Pochop
Finančnú správu predniesla K. Škorvánková
Správu revíznej komisie predniesol A. Mezei s návrhom zrušiť účet v banke a viesť
elektronické účtovníctvo, čím by došlo k úsporám za poplatky a sprehľadneniu evidencie.
Plán aktivít na rok 2013 predniesol M. Boltižiar
Finančný plán predniesla K. Škorvánková
Správy z IRF podal M. Boltižiar
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia z XXIII. VZ, ktorý bol doplnený
a jednohlasne schválený.
Prezident M. Boltižiar uzavrel rokovania XXII. VZ o 13:42 hod.

Zapísal Z. Pochop
Overila K. Škorvánková
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6. Evidencia členskej základne 9.3.2013 (Ing. Škorvanková)
7. Evidencia úhrady a nedoplatkov členského 9.3.2013 (Ing. Škorvanková)

