
Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS 

 

Dátum : 2.12.2020 o 10. hod. 

Miesto : Správa NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves 

Prítomní : Harťanský, Škorvanková, Pochop 

Ospravedlnení : Javorský, Marko 

Program : 

 1. Činnosti výboru za rok 2020 vyhodnotil prezident ASCHÚS. Výbor zasadal v roku 2020 

celkom 7x. Riešil najmä : 

       - jarné stretnutie členov ASCHÚS na mieste Ostrý Grúň – Kollárová 

- zmluvu o organizačnom zabezpečení zákonného preškolenia profesionálnej stráže prírody 

CHÚ v zariadení Teplý vrch (RS) 

- vypracovanie skúšobných otázok a ich odovzdanie ŠOP SR 

- odoslanie návrhu Dohody o spolupráci GR ŠOP SR 

- odoslanie schváleného štatútu ASCHÚS odsúhlaseného VZ na MV SR 

- zorganizovanie WRD na miestach – Podlesok, NP Slovenský raj, Burda NP Muránska 

planina, Inovec, CHKO Biele Karpaty 

 

 2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru nebola vykonaná vzhľadom na to, že 

 nebol vypracovaný zápis za zasadnutia výboru. 

 Úloha: vypracovať záznam a kompletizovať všetky záznamy zo zasadnutia výboru a 

 odoslať  mailom prezidentovi                                      T: ihneď       Z: Pochop 

  

3. Vypracovanie predbežného plánu činnosti na rok 2021 

 Návrh plánu činnosti na rok 2021 pripraviť a rozposlať členom ASCHÚS na doplnenie,  

 Spripomienkovaný plán činnosti bude schválený na jarnom VZ. 

                                                                                      T : do 15.1.2021    Z: Harťanský 
 4. Príprava jarného stretnutia + VZ členov ASCHÚS a volieb do orgánov ASCHÚS 

miesto: CHKO Biele Karpaty, Stará Myjava 

termín: marec , apríl 

             Za prípravu miesta zodpovedá člen výboru – Marko 

Program: -  správy o činnosti (finančná, revízna) dostanú vopred členovia mailom 

                              -  voľby výboru a prezidenta, revízora 

                              -  plán činnosti na rok 2021 

             Vzhľadom na skúsenosť z posledného stretnutia budú pri prezentáci vydávané lístky 

             na odber stravy tak, ako si ju člen objedná a uvedie v návratke. 

             Predložiť členom návrh na registráciu ochrannej známky ASCHÚS a loga. 

             K tomuto bodu vopred upraviť návrh pravidiel používania, predložený D. Markom 

              

5. ASCHÚS bola registrovaná 2.12.2020 v Spišskej Novej Vsi, ako prijímateľ 2% z daní 

             

6. Rôzne 

              a/ List s výzvou členom a prílohou o stave platenia členských príspevkov rozpošle        

                  prezident s termínom pre členov do konca roka. 

                                                                                                 T : do 15.12.         Z: Harťanský 
   b/ správu o registri pošty za rok 2020 (19 listov) podala hospodárka K. Škorvanková 

              c/ zistiť stav plnenia zmluvy o poskytovanie služieb č. ŠOP SR – Z/69/2020 

                                                                                                  T : do 15.12.        Z: Pochop 
Miestom budúceho zasadnutia výboru bude v Banská Bystrica v termíne koniec januára – podľa 

vývoja protikovidových opatrení. 

 

zapísal Pochop 

SNV 2.12.2020 


