ČLEN MEDZINÁRODNEJ ASOCIÁCIE STRÁŽCOV - ASCHUS - MEMBERS OF INTERNATIONL RANGERS FEDERATION

Kolegovia a kolegyne,
dnes prichádza Slovenský Ranger ako skutočný “spravodaj”.
Po dohode výboru (čítajte ďalej) sme sa rozhodli nečakať s
aktuálnymi správami na pravidelné číslo Rangera s širším
obsahom, ale podať vám ich čo najskôr, v zhustenej a nie až
tak “časopisovej” forme. Takýmto spôsobom by mali vychádzať
správy vždy po zasadnutí výboru, pri nutnosti riešiť naliehavé
problémy a podobne. S najväčšou pravdepodobnosťou bude
distribuovaný elektronickou poštou, pre tých čo nemajú prístup
k internetu (napr. niektorí dobrovoľníci - členovia stráže prírody),
sa dve stránky ľahko okopírujú, či vytlačia.

Technicky distribúciu vyriešime tak, aby ste nemali problém
so sťahovaním väčších súborov, alebo s ich prezeraním na
starších počítačoch.
Zároveň je ale potrebné, aby bol výbor informovaný o aktuálnych
(mailových) adresách členov. Rátajte teda s tým, že na
najbližšom stretnutí sa bude aktualizovať adresár. Databázu s
adresami pracovísk, mailovými adresami a služobnými mobilmi
(v prípadu súhlasu aj súkromnými) bude mať k dispozícii každý
člen ASCHÚS.

ZO ZASADNUTÍ VÝBORU ASCHÚS

Predstaviteľ odborovej organizácie Bc. M. Vaľo požiadal výbor
o vypracovanie štandardov práce strážcu v CHÚ, čo bude
východiskový materiál pri jednaní o zmenách v Katalógu
pracovných činností a zjednotení prac. náplní strážcov CHÚ.
Výbor prisľúbil odbornú pomoc k danej veci v termíne jar 2004
a vyjadril požiadavku, aby na tomto materiáli spolu-pracovali aj
iné kompetentné organizácie napr. ŠOP SR.
Výbor prijal úlohu pripraviť návrh a prediskutovať ho s členmi
a spolupracujúcimi organizáciami.

Dňa 19.9.2003 sa v Ppoprade uskutočnilo zasadnutie výboru
ASCHUS. Zo záznamu vyberáme:
Dátum : 19.9.2003
Miesto : Poprad, OÚ , odb. ŽP
Prítomní : Pochop, Ing. Škorvánková
Ospravedlnení : Ing. Vančura V., Harťanský
Neospravedlnení : Ksiažek
Hostia : Bc. Vaľo – zástupca odborov
Výbor podľa štatútu nebol uznášania schopný.
V programe sa prehodnotilo plnenie úloh a príprava
nadchádzajúceho stretnutia členov Asociácie.
Stretnutie sa malo uskutočniť v októbri v CHKO Štiavnické vrchy.
Vzhľadom na skúsenosť z XV.stretnutia v CHKO Cerová
vrchovina, keď pri neúčasti niektorých členov asociácie došlo
k situácii, že Valné zhromaždenie nebolo uznášania schopné
a neboli schválené závery Valného zhromaždenia, výbor navrhol
varianty, ktoré pomôžu riešiť túto situáciu .
V ďalšom bode bol schválený návrh prgramu Valného zhromaždenia a prednesená správa o hospodárení a stave členskej základne.
V súčasnosti je registrovaných 56 a 1 čestný člen.
Členské príspevky uhradilo 16 členov a 40 členov ešte
neuhradilo, čo predstavuje 7.700 Sk , ktoré chýbajú v pokladni.
Členské príspevky za rok 2001 a 2002 nezaplatili Majda,
Mäsiar, Izakovič - menovaným bude zaslaný list s oznamom,
že ich členstvo bolo ukončené podľa čl. 5 Štatútu ASCHUS
a sú vyškrtnutí zo zoznamu členov.
Členské príspevky nezaplatili za rok 2002 Porubský, Kubiš,
Babnič - menovaným bude zaslaný list s posledným
upozornením a termínom úhrady do najbližšieho Valného
zhromaždenia. (zodp. Ing.Škorvánková)

za redakciu

Návrh tém na pracovnú poradu strážcov ŠOP SR :
(na diskusiu pripravil výbor, skrátená formulácia)
1. Zjednotenie pracovnej náplne strážcov
2. Vytvorenie oddelení strážnej a terénnej služby
3. Prehodnotenie platového zatriedenia
4. Vzdelávanie strážcov CHÚ podľa “Certifikátu”, jeho
pokračovanie s výstupom odbornej spôsobilosti
5. Úprava územnej pôsobnosti strážcov CHÚ
6. Koordinácia členov stráže prírody
7. Úprava pracovnej doby pre výkon strážnej služby
8. Jednotný sadzobník pokút pre ŠOP SR
Návrh programu Valného zhromaždenia :
1. Správa o činnosti – zhrnutie za celé obdobie činnosti vyhodnotenie Plánu aktivít 2003 - finančná správa - stav členstva
a jeho štruktúra
2. Diskusia o rozvoji OZ, o smerovaní a napĺňaní predstáv členov.
3. Informácie o akciách
4. Diskusia, Závery a Uznesenie
Navrhuje sa doplniť štatút v čl. 5 Členstvo, Práva a povinnosti,
zánik členstva – bude prerokované na Valnom zhromaždení.
Výbor schválil účasť členov na podujatiach:
- Workshop EUROPARC v NP Berchtesgaden - Švajda (TANAP)
- tréning rangerov v Petronell, Rakúsko - Mazúr, náhradníci
Barlog, Schlosser (všetci NP Slov. raj)

Zápis z výboru ASCHÚS
Dátum : 7.10.2003
Miesto : Brezno, detašované pracovisko NAPANTu
Prítomní :
výbor - Pochop, Harťanský, Ing. Škorvánková, Ksiažek,
revízna komisia – Ing, Švajda, Popovics, Ing. Mezei
neospravedlnení : Ing. V.Vančura
Najbližšie stretnutie členov ASCHÚS sa malo konať
po pracovnej porade strážcov ŠOP. Táto sa však
neuskutoční. Náhradný termín (pravdepodobne cez
víkend) stretnutia LEN členov ASCHÚS bude včas
oznámený.
Výbor navrhuje v roku 2004 a budúcich konať valné
zhromaždenie 1x ročne, na ňom schváliť potrebné
rozhodnutia o činnosti a dokumenty. V jarných
mesiacoch sa zamerať na školiace aktivity a vzdelávanie, čo po dohode s ŠOP SR môže byť súčasťou
pracovnej porady strážcov (1x ročne)
V oblasti stratégie rozvoja a smerovania - ASCHÚS
ostáva profesným odborným združením a záštitou
strážcov (profesionálnych aj dobrovoľníkov).
Z diskusie vyplynuli tieto návrhy :
- bude vypracovávať metodické materiály pre strážcov,
ako štandardy práce strážcov apod.
- stane sa metodickým centrom výkonu a prípravy
profesionálnych a dobrovoľných strážcov
- vytvoriť pobočky (západ, stred, východ), ktoré budú
samostatne pôsobiť a umožnia častejšie stretávanie sa členov, čím sa predpokladá vyššia aktivita členov, ich informovanosť, zvýši sa povedomie o práci strážcov u verejnosti
Spracované námety je potrebné predložiť výboru
a valnému zhromaždeniu.
Aktivity zamerať najmä na:
1. propagáciu práce strážcov CHÚ na verejnosti
2. uskutočňovať tlačové besedy s médiami
3. účastniť sa na akciách iných organizácií, ktoré pracujú
s mládežou a aktívne vstupovať do ich programov
s vlastným programom zameraným na výchovu
a propagáciu práce strážcu CHÚ

4. pripraviť prezentáciu ASCHÚS – na poradu riaditeľov
ŠOP SR; príspevky v odborných časopisoch; informačný leták pre verejnosť a nečlenov
5. zorganizovať tábor mladých strážcov vlastný alebo
ako súčasť iného tábora a založiť tradíciu rangerských
táborov
6. zamerať sa na prácu s dobrovoľníkmi (najmä strážou
prírody), ich informovanosť, zvyšovať odbornú úroveň
pri vystupovaní na verejnosti a jednaní s ňou. V tejto
súvislosti listom osloviť všetky KÚ SR a získať
informácie o súčasnom stave riadenia stráže prírody,
financovaní, počtoch novovymenovaných a ďalších
cieľoch.
Výbor odsúhlasil členstvo profesionálnych strážcov
ŠOP SR na základe ich žiadosti:
Kaliský (TANAP), Mucha, Mazúr, Perháč, Bratko,
Schlosser, Barlog (NP Slovenský raj), Karola (CHKO
Cerová vr.)
Neodsúhlasil p.Jandovi (dobrovoľník), ktorému bol
zaslaný list s podmienkami členstva v ASCHÚS.
V súvislosti s neúčasťou členov na valnom zhromaždení
a jeho uznášania schopnosti, Pochop navrhol pripomenúť členom možnosť splnomocnenia iného člena pri
hlasovaní (čl. 4, ods. 3 Štatútu) už v pozvánke.
Rôzne
V odborných časopisoch vydávaných ŠOP SR chýbajú
články o práci strážcov CHÚ. Navrhuje sa obnoviť
rubriku strážcov, napísať úvod a zabezpečiť príspevky.
Výbor poveril Ksiažeka , aby koordinoval prísun napísaných príspevkov, pripravil témy, oslovoval strážcov
k napísaní príspevkov.
Harťanský – navrhol , aby témy na pracovnej porade
boli doplnené o bod 9. – označenie strážcov na rukáve
Ksiažek – navrhuje uverejniť čísla služobných mob.
telefónov v Slovenskom Rangerovi; navrhuje v súvislosti so vzdelávacími aktivitami ASCHUS zaujímať sa
o možnosť získania certifikátu na takúto činnosť.

zápisy pripravil Z.Pochop, skrátil a upravil A.Mezei

Asociácia strážcov chránených území Slovenska uvíta všetky sponzorské príspevky na svoju činnosť.
Adresa ASCHÚS: Školská 8, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: mobil (kontakt na Ing. Škorvánkovú) - 0905954913
IČO: 31961240, bankové spojenie: OTP banka Slovensko č.účtu: 4502358/5200
Slovenský RANGER
Spravodaj Asociácie strážcov
chránených území Slovenska
Vydáva ASCHÚS ako interný materiál pre členov asociácie,
orgány a organizácie ochrany prírody a spolupracujúcu
verejnosť, zdarma
Vychádza podľa potreby.
Zodpovedný redaktor: Adalbert Mezei

Príspevky a pripomienky zasielajte na adresu:
Adalbert Mezei, Správa NAPANT, Zelená 5, 974 00
Banská Bystrica;
e-mail: mezei@sopsr.sk
tel: +421 48 4130888 fax: +421 48 4130820
resp.:
František Divok, Správa NP Slov.raj, Letná 53, 052 01
Spišská Nová Ves;
e-mail: strazci@sopsr.sk
tel: +421 53 4410276 fax: +421 53 4422026
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