Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Dátum : 17.03.2022 o 10 hod.
Miesto : Chata Lodiar, Počúvadlo
Prítomní : Harťanský, Škorvanková, Mezei, Golian, Čenger
Ospravedlnení : Ilavská, Marko, Javorský
Program :
1. Činnosť výboru za rok 2021 vyhodnotil prezident ASCHÚS. Výbor zasadal v roku 2021
celkom 5x. A vzhľadom na kovidovú situáciu prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru
a) Člen výboru Marko zabezpečí vybavenie ochrannej známky na logo ASCHÚS. Úloha
trvá. Pravidlá používania loga a jeho nosenia na ošatení členmi a inými osobami bolo
spracované a bude uverejnené na webe ASCHÚS a rozposlané členom.
b) Javorský zriadil transparentný účet na podporu strážcu CHKO Horná Orava, Mareka
Ondreka. Financie poukázané kolegami boli zaslané adresátovi. Info o tom bolo členom
zaslané mailom.
c) Ostatné úlohy určené v zázname z rokovania výboru konaného dňa 8.12.2021 boli
splnené
3. Príprava jarného stretnutia v CHKO Štiavnické vrchy, Chata Lodiar na Počúvadle. Termín
bol určený na 22. – 24. 4. 2022. Na stretnutí boli s majiteľom Chaty Lodiar dohodnuté
podrobnosti ohľadom stravovania, ubytovania a financovania účasti členov. Členom bola
zaslaná pozvánka s programom a návratkou. Budú oslovení riaditelia ŠOP SR, národných
parkov a CHKO s ponukou na vyslanie strážcov, ktorí sú nečlenmi ASCHÚS. Exkurzie
budú dve. Na Sitno a do múzea v Antole (Sv. Anton).
termín : apríl 2022
4. Hospodárka ASCHÚS predložila finančnú správu za rok 2021 (v súčasnosti je na účte
a v pokladni ASCHÚS suma vo výške 6 645,88 €) a predbežný finančný plán na rok 2022.
Podrobnosti budú dopracované. Plán bude zaslaný členom. Informovala, že bolo podané
daňové priznanie za rok 2021.
termín: apríl 2022
5. Hospodárka ASCHÚS predložila podklady o platení členských príspevkov jednotlivých
členov. Po doručení údajov e-mailom prezident vyzve neplatičov na vyrovnanie si
podlžností. Dlhodobí neplatiči po jarnom stretnutí budú v zmysle stanov vylúčení
z ASCHÚS.
6. Účasť na stretnutí Českej asociácie – stretnutia sa zúčastnia prihlásení členovia ASCHÚS:
Dianiška, Javorský, Dóbi, Pochop, Kušš, Zvěřina, Liška, Marko, Harťanský. Ich účasť bude
podporená sumou 200,-€.
termín: marec 2022
7. Minister MŽP SR do konania zasadnutia výboru nereagoval na list, ktorý mu bol zaslaný
v roku 2021. Jeho odpoveď bude výbor urgovať.
8. Vzhľadom na právnu subjektivitu správ národných parkov od 1. 4. 2022 bude potrebné
vypracovať a s riaditeľmi jednotlivých NP uzavrieť dohody o spolupráci.
9. Hospodárka ASCHÚS informovala, že 2. 2. 2022 bol z ČSOB, v ktorej máme účet, prišiel
informačný list o jej zlúčení s OTP bankou, v ktorej máme vedený účet. Nové číslo účtu –
IBAN SK88 7500 0000 0040 2995 3866 bude uverejnené na webe ASCHÚS.
Miestom budúceho zasadnutia výboru bude Chata Lodiar v termíne apríl 2022.
zapísal Harťanský
Chata Lodiar, 17. 3. 2022

