
Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS 
Miesto: Malachov 
Dátum: 13.5.2021 
Prítomní: Harťanský, Škorvanková, Javorský, Marko, Pochop, Mezei, a.h. Dianiška, Zvěřina 
Program: 

1. Vyhodnotenie plnenia úloh určených na zasadnutí výboru 18.2.2021 
2. Informácia o priebehu jednania a ukončenia zmluvy so ŠOP SR „Zmluvy o 

poskytovaní služieb …..“ 
3. Návrh „Dohody o vzájomnej spolupráci medzi ŠOP SR a ASCHÚS“ 
4. Príprava jarného stretnutia členov ASCHÚS 
5. Príprava kandidátky do volieb výboru, prezidenta a revízora 
6. Príprava správ k VZ členov na jarnom stretnutí 
7. Diskusia 

 
1. Vyhodnotenie plnenia úloh určených na zasadnutí výboru 18.2.2021 

 
2. Po jednaní s vedením ŠOP SR a ASCHÚS a pri dokladovaní oprávnenosti preplatenia 

nákladov, ktoré ASCHÚS predložila ŠOP SR ,vzniklo určité nedorozumenie, kedy ŠOP SR 
požadovala podľa názoru hospodárky ASCHÚS neadekvátne a neopodstatnené podklady. 
ŠOP SR bol zaslaný neoficiálny mail, v ktorom na adresu riaditeľky kancelárie GR ŠOP SR 
zazneli určité invektívy a osočovanie. Po rokovaní s GR ŠOP SR a riaditeľkou kancelárie 
GR ŠOP SR a prezidentom ASCHÚS boli hospodárkou a viceprezidentom ASCHÚS zaslané 
ospravedlňujúce listy. Bola spísaná nová dohoda, ktorou sa nároky ASCHÚS akceptovali. 
Dohodu podpísal prezident ASCHÚS.  
Viceprezident a hospodárka ASCHÚS vysvetlili priebeh predchádzajúcich jednaní, aj to, ako 
došlo k napísaniu inkriminovaného mailu. 
Následne sa viceprezident ASCHÚS vzdal svojej funkcie a požiadal aj o ukončenie členstva. 
S týmto krokom výbor ASCHÚS nesúhlasí. Na zasadnutí výboru sa viceprezident vyjadril, 
že svoju funkciu bude vykonávať až do volieb a v nasledujúcich voľbách už nebude viac 
kandidovať do výboru. Členom ASCHÚS zostane.  
 

3. Bola prejednaná téma o možnom konflikte záujmov v prípade, kedy je prezident ASCHÚS 
zároveň zamestnancom ŠOP SR. Bude oslovená ERF a IRF, aby k tejto problematike zaujali 
stanovisko. Taktiež bude oslovený nezávislý právnik, ktorý má skúsenosti s prácou NGO. 
Úloha: prezident osloví ERF a IRF a A. Mezei uvedeného právnika. 
T: do 31. 5. 2021    Z: Harťanský, Mezei 

 
4. Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi ŠOP SR a ASCHÚS podpisovať za asociáciu bude 

prezident ASCHÚS. 
 

5. Jarné stretnutie členov ASCHÚS a VZ členov sa bude konať v termíne 25.-27.6.2021, ak to 
umožnia pandemické opatrenia. Miestom bude Stará Myjava. Organizovanie v mieste 
zabezpečí D. Marko. 
Program: - školenie členov – témy nová vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon o OPaK, spôsoby zabezpečovania dôkazov a vypracovanie oznámení 
o porušení platných predpisov. 
 - terénna exkurzia 
 - Valné zhromaždenie členov – voľby výboru, prezidenta, revízora, správa o činnosti, 
financiách 
 - v piatok večer predstavenie CHKO Biele Karpaty, prezentácia o 25. výročí ASCHÚS, 
ranger párty s tombolou 

 



Aby nedošlo ku komplikáciám s vydávaním stravy ako na poslednom stretnutí, prihláseným 
členom budú vydané lístky na odber stravy. Preto je potrebné, aby členovia včas zaslali 
návratky. Termín bude upresnený v pozvánke. 
Bude zaslaný pozývací list pre ŠOP SR, kde bude ponúknutá možnosť, aby školenie 
absolvovali aj nečlenovia ASCHÚS z radov členov PSP a DSP ŠOP SR. 
Úloha: vypracovať pozvánku s programom a inštrukciami ako aj pozývací list a ponuku pre 
ŠOP SR. 
T: do 31. 5. 2021   Z: Harťanský 

 
6. Návrh kandidátky výboru, prezidenta a revízora na obdobie 2021 až 2024 bude členom 

zaslaný s pozvánkou. Členovia budú vyzvaní k navrhnutiu ďalších kandidátov do výboru. 
Úloha: prezident vydá výzvu členom ASCHÚS s termínom do konca mája 
T: do 31. 5. 2021    Z: Harťanský 

 
7. Prejednaný bol Plán aktivít na rok 2021 bez zmien, ktorý bude predložený na schválenie 

členom na VZ. 
 

8. Úloha: pripraviť správy na VZ 
T: do 15. 6. 2021   Z: príslušní členovia výboru a revízor 

 
9. Výbor odsúhlasil návrh M. Marka, aby logo ASCHÚS malo svoju ochrannú známku a 

pravidlá používania. 
Zistiť podmienky registrácie ochranné známky a pripraví pravidlá používania. 
T: do jarného stretnutia   Z: Marko 

 
10. Tento rok ASCHÚS má 25. výročie založenia. 

Akcie: Bude vyrobená pamätná medaila, na web bude umiestnený článok o vzniku 
a činnosti ASCHÚS. Médiám budú poskytnuté informácie o ASCHÚS. Bude zorganizované 
slávnostné jesenné stretnutie. 

 
11. Na VZ bude bývalým členom Božene Ďuriačovej a Miroslavovi Baťkovi udelené čestné 

členstvo. 
T: do jarného stretnutia   Z: Harťanský 

 
12. U hlavného koordinátora SP ŠOP SR preveriť, kto z členov ASCHÚS neabsolvoval povinné 

skúšky a týmto členom ukončiť v zmysle stanov členstvo. 
T: do 15. 6. 2021    Z: Harťanský 

 
13. Zorganizovať WRD v jednotlivých chránených územiach. Výbor odsúhlasil organizovanie 

WRD v NP Muránska planina (IS Burda) – zúčastnia sa členovia SP NAPANT, NP 
Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina, v NP Slovenský raj (Podlesok) a na  
Považskom Inovci 

 
14. Hospodárka ASCHÚS zašle na účet Thin Green Line financie vyzbierané na WRD v roku 

2020. Peniaze sú po odsúhlasení výborom určené na podporu rodín strážcov, ktorí zahynuli 
pri výkone povolania. 
T: do 15. 6. 2021   Z: Škorvánková 

 
Zapísal: Harťanský, Z. Pochop 


