Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Miesto : Drieňok Teplý Vrch
Dátum : 11. marec 2020
Prítomní : Harťanský, Pochop, Škorvánková, Javorský
Program
Zapojenie sa ASCHÚS ako uchádzača do verejného obstarávania vyhláseného Štátnou
ochranou prírody SR o zabezpečenie a organizáciu školenia profesionálnej stráže
prírody
Na základe výzvy ŠOP SR sa výbor rozhodol, že sa ASCHÚS bude uchádzať o možnosť
organizovania školenia. Výbor bol oboznámený s podmienkami VO a uzniesol sa že ASCHÚS je
schopná toto školenie zorganizovať za podmienok určených vo VO. Ako miesto, kde bude školenie
organizované bolo na základe telefonického dohovoru a predbežných zistení určené rekreačné
zariadenie Drieňok Teplý Vrch, kde už ASCHÚS viackrát organizovala školenia a stretnutia.
1. S prevádzkovateľom zariadenia a zabezpečovateľom stravovania bolo dojednané :
a) dátum 31.3. až 1.4., náhradný termín 7. - 8.4. – dátum sa ešte vzhľadom na aktuálnu
situáciu ohľadom výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku a opatrení vyhlásených
Vládou SR môže meniť
b) boli dohodnuté predbežné ceny za ubytovanie a prenájom priestorov
c) na základe podmienok uverejnených vo VO bola dohodnutá strava a coffe breaky pre
účastníkov školenia – cenová ponuka a jedálny lístok bude zaslaný e-mailom
2. Potrebnú techniku na školenie (dataprojektor, notebook, ozvučovaciu techniku ) zabezpečí a
prinesie na miesto konania naša asociácia.
zodpovedný: D. Harťanský
3. Program školenia bude doladený s obstarávateľom
4. Asociácia zabezpečuje nákup kancelárskych potrieb (perá a zápisníky), výcvikové pomôcky
(putá, obušky, makety zbraní, obväzový materiál,...)
5. Asociácia zabezpečuje školiteľov – boli oslovení školitelia z KR PZ B. Bystrica a ZZS
Bratislava
6. Bola vypracovaná cenová ponuka na predložených tlačivách, ktorú je potrebné doručiť na
ŠOP SR do 13.3.2020 do 12:00 hodiny
7. Za ASCHÚS vzhľadom na možný konflikt záujmov prezidenta (je zamestnanec ŠOP SR)
bude na základe poverenia ASCHÚS ohľadom podpisov dokumentov a zabezpečovania
školenia poverený viceprezident Zdeněk Pochop.
8. Prezident ASCHÚS poverovaciu listinu nechá úradne overiť.

Kollárová 11.3.2020
Zapísal : Harťanský

