
Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS 

 

Dátum : 8.12.2021 o 10 hod. 

Miesto : Spáva NP Slovenský raj , Spišská Nová Ves 

Prítomní : Harťanský, Škorvanková, Javorský, Mezei 

Ospravedlnení : Ilavská, Marko 

Program : 

1. Činnosť výboru za rok 2021 vyhodnotil prezident ASCHÚS. Výbor zasadal v roku 2020 celkom 

4x a vzhľadom na kovidovú situáciu prostredníctvom e-mailovej komunikácie riešil najmä : 

-  jarné stretnutie členov ASCHÚS, ktoré sa ale vzhľadom na Korona krízu nemohlo uskutočniť 

-  jesenné slávnostné stretnutie členov ASCHÚS pri príležitosti 25. Výročia založenia ASCHÚS 

- ocenenie vybraných osobností – prezidentov, členov výborov, spolupracujúcich osobností 

a organizácií, ako aj všetkých členov ASCHÚS 

- udelenie čestného členstva členom ASCHÚS, ktorí ukončili členstvo v SP – Ďuriačová, Baťka, 

Orémus 

- zorganizovanie World Ranger Day (WRD – Svetový deň strážcov) na miestach – Podlesok - NP 

Slovenský raj, Burda - NP Muránska planina, Inovec - CHKO Biele Karpaty 

 

2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru 

a) konflikt záujmov prezidenta ASCHÚS - bol osloveným právnikom označený ako právne 

nerelevantný, je tu len morálny problém, ktorý ale členovia výboru považujú za nepodstatný. 

Konzultácie na IRF, resp. ERF k tejto otázke neprebehli. 

b) člen výboru Marko zabezpečí vybavenie ochrannej známky na logo ASCHÚS a pripraví 

pravidlá používania loga a jeho nosenia na ošatení členmi a inými osobami – úloha zatiaľ 

nesplnená, trvá 

c) Hospodárka  ASCHÚS zaslala na účet nadácie Thin Green Line 305,- € vybraných na oslave 

WRD a z výťažku tomboly. Financie budú použité na podporu rodín strážcov, ktorí zahynuli pri 

výkone povolania v Afrických krajinách. 

d) Ostatné úlohy určené v zázname z rokovania výboru konaného dňa 18.8.2021 boli splnené  

  

3. Príprava jarného stretnutia + VZ členov ASCHÚS  - predbežne bolo navrhnuté miesto v CHKO 

Štiavnické vrchy. Budú oslovení členovia Čenger a Golian, aby určili miesto stretnutia 

termín : apríl 

 

4. ASCHÚS bola registrovaná 8.12.2021 v Spišskej Novej Vsi, ako prijímateľ 2% z daní 

 

5. Rôzne: 

a) Bol vypracovaný a zaslaný list ministrovi J. Budajovi s výzvou aby MŽP SR a ŠOP SR 

konečne začali riešiť problémy strážcov - materiálno-technické zabezpečenie a organizáciu 

činnosti. List bol zaslaný dňa 12.2021 a je zverejnený na webe ASCHÚS 

b) z 2% z daní za rok 2020 bolo získaných 1095,22 € 

c) výbor navrhuje nominovať na ocenenie Ranger award prezidenta ASCHÚS Dana Harťanského. 

Do termínu ....bude výborom spracovaný a IRF zaslaný návrh. 

  Z: výbor         T: ...... 

d) výbor konštatuje, že platobná disciplína v oblasti platenia členských príspevkov sa zlepšila. 

Hospodárka po obdržaní výpisu z účtu za 12/2021 vypracuje zoznam platobnej disciplíny členov 

a neplatiči budú vyzvaní na uhradenie nedoplatkov. 

  Z: Škorvánková        T: 31.1.2022 

e) člen výboru Javorský navrhol zriadiť transparentný účet s cieľom finančne podporiť kolegu 

strážcu z CHKO Horná Orava, ktorému pri požiari zhorel dom 

Z: Javorský         T: 31.12.2021 

 



f) revízor Mezei predniesol niekoľko pripomienok k vedeniu účtovníctva 

- Navrhol aby dohody o dielo / vykonaní práce s inými organizáciami boli po prerokovaní vo 

výbore aj písomne podložené zápisnicou z výboru 

- Riešenie nedostatkov uvedených v správe kontrolóra za rok 2020  

1. nevhodná dotácia pokladne cez súkromný účet bude vyriešená vybavením platovej karty 

Z: Škorvánková      T: 31.1.2022 

2. zistené formálne nedostatky v číslovaní účtovných dokladov odstráni hospodárka ASCHÚS 

opravou peňažného denníka 

Z: Škorvánková      T: 31.12.2021 

  

   

      

Miestom budúceho zasadnutia výboru bude Banská Bystrica v termíne konec januára – podľa 

vývoja protikovidových opatrení. Inak bude výbor pracovať tak ako v roku 2021 prostredníctvom 

mailovej komunikácie. 

 

zapísal Harťanský 

SNV 8.12.2021 


