Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Dátum: 12. 07. 2022 o 10. hod.
Miesto: Burda
Prítomní: Harťanský, Škorvanková, Ilavská, Marko, Javorský, Ilavský, Bryndza I., Vaľo M., Vaľo
A., Pochop
Ospravedlnení: Mezei
Program :
1. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru – výbor skonštatoval, že úlohy sú plnené
priebežne.
2. Príprava jesenného stretnutia a zasadnutia valného zhromaždenia – určené miesto v CHKO
Vihorlat, Vihorlat rezort. Termín bol určený na 7. – 9. 10. 2022. Javorský a Lempeľ
s vedením rezortu dohodli podrobnosti ohľadom stravovania, ubytovania a financovania
účasti členov. Členom bude zaslaná pozvánka s programom a návratkou. Pozvánka bude
zaslaná aj AS ČR. Exkurzia bude jedna, na Sninský kameň.
termín : október 2022
3. Príprava osláv Svetového dňa strážcov (WRD). WRD sa bude organizovať na troch
miestach – Pohronský Inovec, Podlesok a Burda.
a) Budú vydané pohľadnice s motívom práce strážcov a samolepky s logom ASCHÚS. Tie
budú rozdávané účastníkom osláv.
Výrobu zabezpečí Škorvánková.
b) Bude zabezpečená výroba pečiatky s logom ASCHÚS.
Výrobu zabezpečí Harťanský.
c) Na oslave na Burde bude zabezpečená country kapela Vodopád. Na preplatenie jej účasti
ASCHÚS vyčlení financie vo výške 500 €.
Účasť zabezpečí Pochop.
d) Rozposlať pozvánky riaditeľom správ NP, CHKO, ŠOP SR a MŽP SR ako aj strážcom
ŠOP SR, NP a DSP.
e) Pozvať médiá
f) Javorský sa zúčastní na oslave WRD v Českej republike. ASCHÚS preplatí časť
nákladov na cestu vo výške 100 €.
4. Pred organizovaním jesenného stretnutia rozposlať anketu členom ASCHÚS, tak aby na VZ
mohla byť zahájená diskusia.
5. Prezident predniesol ponuku SIŽP na účasť zástupcu ASCHÚS na panelovej diskusii
o navrhovanej novej koncepcii boja proti environmentálnej kriminalite. Túto koncepciu
členovia obdržali e–mailom. Podľa tejto koncepcie by Stráž prírody (DSP aj PSP) mala
prejsť pod SIŽP. Hlavne členovia PSP by sa tak mali venovať hlavne činnostiam súvisiacim
s výkonom strážnej služby ochrany prírody a teda nemali byť zneužívaní na výkon činností
nesúvisiacimi s povinnosťami SP, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Po hlasovaní členov
výboru (2 boli proti koncepcii, 2 sa zdržali a 1 sa vyslovil za) sa výbor uzniesol, že na
panelovej diskusii sa zástupca ASCHÚS nezúčastní s odôvodnením, že predstavovaná
koncepcia je nejasná, nie je vysvetlené financovanie SP, ani jej vybavenie a vystrojenie. Nie
je vysvetlené ďalšie fungovanie týkajúce sa spolupráce so správami NP a CHKO. Výbor
ASCHÚS nesúhlasí s odčlenením strážcov od správ chránených území.
Miestom budúceho zasadnutia výboru bude Vihorlat rezort v termíne október 2022.
zapísal Harťanský
Burda 12. 7. 2022

