
Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS 
 

Miesto : Malachov 

Dátum : 18.8.2021 

Prítomní : Harťanský, Javorský, Marko, Mezei 

Program : 

1. Vyhodnotenie plnenia úloh určených na zasadnutí výboru 15.5.2021 

2. Príprava jesenného stretnutia členov ASCHÚS 

3. Príprava správ k VZ členov na jesenné stretnutie 

4. Diskusia 

 

1. Vyhodnotenie plnenia úloh určených na zasadnutí výboru 15.5.2021 

 

a) Po jednaní s vedením ŠOP SR preplatila ASCHÚS reálne náklady spojené s realizáciou 

zmluvy, podľa ktorej mala ASCHÚS zrealizovať pre profesionálnych strážcov ŠP SR 

školenie. 

 

b) Možný konflikt záujmov v prípade, keď je prezident ASCHÚS zároveň zamestnancom 

ŠOP SR sa preveruje. Oslovený právnik zatiaľ na požiadavku o vysvetlenie nereagoval 

a IRF prezidentom nebola oslovená. Úloha trvá 

T: do 30.9.2021               Z: Harťanský, Mezei 

 

c) Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi ŠOP SR a ASCHÚS bola podpísaná na dva roky. 

Je uverejnená na webe ASCHÚS. 

 

d) Jarné stretnutie členov ASCHÚS  a VZ členov sa nekonalo z dôvodu protipandemických 

opatrení.  

 

e) Návrh výboru na kandidátov v nasledujúcich voľbách do orgánov ASCHÚS za členov 

výboru, prezidenta a revízora na obdobie 2021 až 2024 sú Marko, Javorský, 

Škorvánková a na revízora Mezei. Pochop sa kandidátky, tak ako avizoval, vzdal. 

 

f) Registrácia loga ASCHÚS aby  malo svoju ochrannú známku bude stáť cca 300 euro 

 

g) Bola objednaná a aj zrealizovaná výroba pamätnej plakety ASCHÚS k 25. Výročiu 

vzniku v počte 100 ks. Plaketa bude odovzdaná členom a pozvaným hosťom na 

slávnostnom zhromaždení na jeseň 2021. 

 

h) Na VZ bude bývalým členom Božene Ďuriačovej a Miroslavovi Baťkovi, ako aj tým 

členom, ktorí z dôvodu neúčasti na skúškach SP ukončili pôsobenie, udelené čestné 

členstvo. 

 

i) Oslavy WRD boli zorganizované v NP Muránska planina ( IS Burda), NP Slovenský raj 

(Podlesok) a na Považskom Inovci – informácie budú uverejnené na webe ASCHÚS. 

 

j) Hospodárkou ASCHÚS boli na účet TGL zaslané financie vyzbierané na WRD v roku 

2020. Peniaze sú po odsúhlasení výborom určené na podporu rodín strážcov, ktorí 

zahynuli pri výkone povolania. Taktiež tam budú zaslané financie v objeme 200 € 

vyzbierané v tomto roku na oslave WRD na Burde. 

 

 

 



2. Rokovanie výboru – hlavnou témou bola príprava jesenného stretnutia strážcov.  

Bolo dohodnuté: 

 

a) Stretnutie členov ASCHÚS bude v dňoch 10. – 12.9.2021. Miestom bude Stará Myjava. 

Organizovanie v mieste zabezpečí D. Marko. 

 

b) Hlavným programom v piatok bude slávnostné valné zhromaždenie členov. 

Odovzdanie pamätných plakiet zakladajúcim členom, súčasným členom a hosťom. 

Voľby výboru, prezidenta a revízora. V sobotu terénna exkurzia 

                  

c) 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. 

. 

Úloha: vypracovať pozvánku s programom a inštrukciami ako aj pozývací list pre hostí. 

T: do 23.8.2021  Z: Harťanský 

 

Plán aktivít na rok 2021 bude členom zaslaný v dostatočnom predstihu a následne predložený 

na schválenie členom na VZ. 

Úloha : pripraviť správy na VZ 

T:  do 1.9.2021  Z: príslušní členovia výboru a revízor 

 

Úloha: Zabezpečiť výrobu 20 ks pamätných plakiet pre ocenených hostí 

T: do 10.9.2021  Z: Javorský 

 

Úloha: Vypracovať zoznam hostí, ktorí budú pozvaní na slávnostné valné zhromaždenie 

ASCHÚS 

T:  do 25.8.2021  Z: výbor 

 

Úloha: Navrhnúť nových kandidátov do orgánov ASCHÚS 

T: do 10.9.2021  Z: členovia 

 

 

 

Zapísal : Harťanský 


