Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Miesto: Malachov
Dátum: 18.2.2021
Prítomní: Harťanský, Škorvanková, Javorský, Marko, Pochop, Mezei
Program:
1. Informácia o stave „Zmluvy o poskytovaní služieb …..“
2. Návrh „Dohody o vzájomnej spolupráci medzi ŠOP SR a ASCHÚS
3. Príprava jarného stretnutia členov ASCHÚS
4. Príprava kandidátky do volieb výboru, prezidenta a revízora
5. Prejednanie Plánu aktivít 2021
6. Príprava správ k VZ členov na jarné stretnutie
7. Diskusia
1. Na jednaní s vedením ŠOP SR sa za ASCHÚS zúčastnili viceprezident a hospodárka
ASCHÚS , za ŠOP SR generálny riaditeľ, vedúca kancelárie, riaditeľka sekcie ochrany prírody.
Bolo dohodnuté, že ŠOP SR požiada o ukončenie zmluvy.
Z faktúru, ktorú ASCHÚS predložila bude akceptovaná položka :
- čiastka za učebné pomôcky v o výške 185,25 €
- čiastka vypracovanie skúšobných otázok vo výške 3000,0 €
Doklady a dokumenty, ktoré ŠOP SR požadovala boli odovzdané 15.2.2021
Informáciu podala K. Škorvánková , hospodárka
2. Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi ŠOP SR a ASCHÚS podpisovať za asociáciu bude Z.
Pochop, viceprezident. Stanovy ASCHÚS to umožňujú.
3. Jarné stretnutie členov ASCHÚS a VZ členov sa bude konať v termíne marec – apríl 2021, ak
to umožnia pandemické opatrenia. Miestom bude Stará Myjava. Organizovanie v mieste
zabezpečí D. Marko.
Program - školenie členov
- terénna exkurzia
- valné zhromaždenie členov – voľby výboru, prezidenta, revízora, správa o
činnosti, financiách
4. Návrh kandidátky výboru, prezidenta a revízora na obdobie 2021 až 2024 budú pripravovať
členovia po výzve súčasného prezidenta a výbor pripraví kandidátku, ktorú predloží na VZ.
Úloha: prezident vydá výzvu členom ASCHÚS s ukončením do konca marca
T: do 15.3.
Z: Harťanský
5. Prejednaný Plán aktivít na rok 2021 bez zmien bude predložený na schválenie členom na VZ.
Úloha: pripraviť správy na VZ
T: koniec marca
Z: príslušní členovia výboru a revízor
6. M. Marko navrhol, aby logo ASCHÚS malo svoju ochrannú známku a pravidlá používania.
Zistí podmienky registrácie ochranné známky a pripraví pravidlá používania.
T: do jarného stretnutia
Z: Marko
7. A. Mezei pripomenul, že tento rok ASCHÚS má 25. výročie založenia.
Návrhy akcií a námety:
 slávnostné jesenné stretnutie a VZ
 brožúra a skladačka s malým nákladom a umiestnením na web
 pamätná medaila,
 články a rozhovory pre médiá,
T: rozhodnúť do konca marca
Z: Výbor
Zapísal : Z. Pochop

