Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS)
a
Asociace strážců přírody České republiky (AS ČR)
Vás pozývajú
13. -16. 10. 2016
na stretnutie strážcov Slovenskej republiky a
Českej republiky s medzinárodnou účasťou

1. cirkulár
Ciele a vízie
Cieľom stretnutia je naštartovať projekt stretávania a spolupráce strážcov chránených území
Slovenska a Česka, ako aj okolitých krajín, kde by účastníci diskutovali o aktuálnych
problémoch práce strážcov ochrany prírody, našli spoločné body vhodné na vzájomnú
spoluprácu a vytvorili podmienky na takúto spoluprácu.
Programom stretnutia budú prezentácie jednotlivých krajín o systémoch a podmienkach práce
rangerov – strážcov chránených území.
Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) bola založená v roku 1996. Je
dobrovoľným združením profesionálnych pracovníkov štátnej ochrany prírody a členov stráže
prírody. Poslaním ASCHÚS je spájať terénnych pracovníkov ochrany prírody, umožniť ich
stretávanie s výmenou informácií a skúseností, skvalitniť prácu svojich členov pri výkone
povolania a sústavne prispievať k odbornému rastu. Spolupracuje s partnerskými
organizáciami pôsobiacimi v oblasti praktickej ochrany prírody a krajiny, mimovládnymi
organizáciami pracujúcimi v oblasti ochrany prírody a pod.
ASCHÚS je od roku 1997 riadnym členom Medzinárodnej federácie strážcov (International
Ranger Federation - IRF).
Asociace strážců přírody České republiky (AS ČR) vznikla v roku 1998. Je profesijnou
organizáciou združujúcou ľudí, ktorí vykonávajú funkciu stráže prírody a teda združuje
profesionálnych a dobrovoľných strážcov národných parkov a chránených krajinných oblastí.
Jej cieľom je zvyšovať odbornosť a profesionálnu úroveň svojich členov.
AS ČR je od roku 1999 riadnym členom IRF.
ASCHÚS a AS ČR v roku 2000 podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci.

Miesto konania
Horský hotel Kohútka ležiaci v pohorí Javorníky, na hranici Česka a Slovenska. Spoločnú
hranicu tu majú Chránená krajinná oblasť Kysuce a Chráněná krajinná oblast Beskydy.
GPS: 49°17'41.88"N, 18°13'47.459"E
Ubytovanie
Horský hotel KOHÚTKA s.r.o.
Nový Hrozenkov 241, 756 04
tel.: +420 601 521 471, +420 571 451 790
fax: +420 571 451 790
e-mail: info@kohutka.cz
web: http://www.kohutka.sk
Predbežný program
Štvrtok 13.októbra 2016
12.00 – 17.00
registrácia a ubytovanie účastníkov
18.00
večera
Piatok 14.októbra 2016
08.00 – 09.00
raňajky
10.00 – 11.00
slávnostné zahájenie, príhovory hostí
11.00 – 18.00
oficiálny program stretnutia (prezentácie práce strážcov z účastníckych
krajín)
13.00 – 14.00
obed
20.00 – 21.30
večera a ranger’s party
Sobota 15.októbra 2016
08.00 – 09.00
raňajky
09.00 – 15.00
terénna exkurzia (3 alternatívy, suchý obed)
18.00 – 19.00
večera
20.30
ukončenie stretnutia
Nedeľa 16.októbra 2016
07.00
raňajky
odchod účastníkov, alebo špeciálny post-program podľa individuálneho záujmu účastníkov
Odporúčame turistické, terénne oblečenie (trekové topánky, batoh, výbavu do dažďa). Na
oficiálny program konferencie je vyžadovaná uniforma.
Náklady stretnutia
Ubytovanie, strava a preprava počas terénnej exkurzie budú hradené z účastníckych
poplatkov.
Počet účastníkov je limitovaný kapacitou ubytovacích možností hotela. Organizátor si
vyhradil nasledovné počty pre účastníkov pozvaných krajín nasledovne:
Česko - 20
Slovensko - 20
Poľsko - 5
Maďarsko - 5

Nemecko - 4
Rusko - 4
Rumunsko - 4
Rakúsko - 4
Ukrajina - 4
Veľká Británia - 4
IRF – 2
Hostia – MŽP SR, MŽP ČR, ŠOP SR,
AOPK ČR – 10

