Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Dátum : 15.4.2009
Miesto : Banská Bystrica, Správa NAPANT
Prítomní : Pochop, Škorvánková, Haťanský , Boltižiar, Mezei,
Ospravedlnení : Bačkor
Program :
1. Kontrola plnenia úloh za uplynulé obdobie
2. Kontrola finančnej pripravenosti – platba členských príspevkov
3. Nominácia na Valnou hromadu strážců v ČR
4. Príprava realizácie plánu aktivít 2009
5. Informácia o účasti na pretekoch v Rakúsku
6. Riešenie konfliktu záujmov v TANAPe
7. Svetový kongres rangerov - Bolívia
8. Rôzne
1. Z. Pochop predniesol výboru úpravu štatútu, ktorú prijalo 19. valné zhromaždenie v bode E ,
č. 6 – vypustiť slova „len ako čestný“, aby veta znela : Organizácia môže byt člen ASCHÚS,
bez práva byť volený.
Úloha : oznámiť zmeny v štatúte na MV SR
Z: Z. Pochop
T: ihneď
2. Hospodárka výbor oboznámila za stavom financií. Aj napriek výzve, ktorá bola na VH
adresovaná všetkým členom, je stav v platení členského neudržateľný.
Výbor rozhodol :
1. Trom členom, ktorí nemajú zaplatené členské zrušiť členstvo v zmysle čl. 5 Štatútu
občianskeho združenia.
Úloha : zaslať list o zrušení členstva
Z: K. Skorvánková
T: ihneď
2. Členom, ktorí nemajú zaplatené členské za rok 2008 a 2009 rozošle hospodárka poštové
poukážky k úhrade. A. Mezei a K. Škorvanková spoločne pripravia zoznam členov s ich
adresami a kontaktmi.
Úloha :
- A. Mezei - zavesí zoznam členov na web stranu ASCHÚS
- K. Škorvanková - pridelí členom variabilný symbol a rozošle poštové poukážky
so sumou nezaplateného členského
Z: A. Mezei, K. Škorvánková
T: 30.4.
- Termín zaplatenia členského 30.5.2009
3. K účasti na Valnej hromade Českej asociácie konanej 22. – 24.4. v CHKO Jeseníky sa
prihlásili : Balaška, Bryndza P., Bryndza I. Bačkor, Pochop
Nominovaní boli : Balaška, Bryndza P., Bryndza I., Bačkor,
Pochop zrušil svoju účasť.
Výbor rozhodol, že z rozpočtu nominovaným prispeje 165 € s tým, že splnia podmienky
nominácie, ktoré im boli oznámené, budú mať zaplatené členské príspevky a odovzdajú
spoločnú správu o vykonanej ceste + povinné doklady na preplatenie.
4. A. – činnosť organizácie
Pripraviť vzdelávací tréning pre členov a strážcov NP Muránska planina
Téma : Asertívne riešenie konfliktov a exkurzia v NP Muránska planina
Termín : 30.5. (sobota) a 31.5. 2009 (nedeľa), príchod 29.5.2009 od 17 h
Miesto stretnutia : NP Muránska planina – sedlo Zbojská
Účastnícky poplatok : 10 € na cely tréning
Pozvať : členov, strážcov ŠOP SR,
Program a miesto konania pripravia členovia výboru Harťanský, Pochop a členovia z NP
Muránska planina

B. – propagácia
vytlačenie skladačky „Strážca chráneného územia na Slovensku“ sa odkladá na druhý
polrok. Predbežná cena sa odhaduje na 200 €.
5. bod sa vynecháva pre neprítomnosť P. Bačkora
6. Na žiadosť člena T. Potaša sa výbor oboznámil s upozornením na možné protiprávne
konanie redaktora TV JOJ , M. Kubániho na území TANAPu.
Výbor žiada T. Potaša o konkrétne fakty a skutočnosti.
Výbor na základe doplňujúcich informácií upozorní TV JOJ na protiprávne konanie na území
TANAPu.
7. bod sa neprejednával
8. Z. Pochop predniesol návrh nového spôsobu organizovania zasadnutí výboru z dôvodov
zlepšenia účasti členov výboru.
Návrh – 1. veci riešiť operatívne cez mail
2. organizovať zasadnutia výboru 1x za štvrťrok - v pracovný deň dohodnutý
s členmi výboru - alternatívne : po pracovnej dobe v BB, resp. cez víkend v BB
Budúci výbor sa bude konať 30.5.2009 v rámci akcie – tréning strážcov v NP Muránska planina
Zapísal : Z. Pochop
Tisovec 28. 4. 2009

