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

2. 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
Termín
13. – 16.10.2016
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
http://www.kohutka.cz
Náklady stretnutia
Ubytovanie a stravu si hradí každý účastník individuálne.
Ďalšie náklady organizátorov sú hradené z účastníckeho poplatku
Účastnícky poplatok je 4,- €, resp. 100,- CZK
Mapa územia
https://mapy.cz/s/12qJx
https://mapy.cz/s/L3Cx

Program stretnutia
13.10.2016 štvrtok

14.10.2016 piatok

15.10.2016 sobota

16.10.2016 nedeľa

Príchod
Prezentovanie sa účastníkov
Ubytovanie sa

od 12.00 h
do 18.00 h

Večera

18.30 h

Prezentácia CHKO Beskydy a CHKO Kysuce

19.30 h

Raňajky
Príchod hostí

08.00 h

Úvod
(uskutoční sa pred hotelom, v prípade nepriaznivého počasia len bod 2)
1.vztýčenie vlajok IRF, ASCHÚS a AS ČR
2. Otvorenie konferencie prezidentmi ASCHÚS a AS ČR
3. Privítanie hostí – moderátor
4. Príhovor – zástupcu IRF , ŠOP SR

10.00 h
45 (15) min

Stretnutie
1. Otvorenie – moderátor + uznávaná osobnosť v rangerskej práci
2. Úvodný referát o histórii ASCHÚS a AS ČR
3. Referáty zahraničných a domácich hostí
4. Slideshow o práci slovenských strážcov
5. Slideshow o práci českých strážcov
6. Referát Ivy Němečkovej z kongresu IRF
každú hodinu 10 min. prestávka
časový limit referátov 10 min.
po každom referáte 5 min. diskusia
obed od 13.00 do 14.00 h
ukončenie o 18.00 h
Večera
Ranger Party

11.00 h
do 18.00 h

Raňajky

od 08.00 h

Terénna exkurzia so sprievodcom z CHKO Beskydy
(suchá strava)

od 09.00
do 15.00 h

Oficiálne ukončenie stretnutia
Príhovor prezidentov ASCHÚS a AS ČR
Príhovor hostí
Stiahnutie vlajok

16.00 h
(30 min)

Večera

18.00 h

Neformálne rozhovory
Premietanie filmov o ochrane prírody

20.00 h

Raňajky
Odchod účastníkov

od 08.00 h

(a priebežne
s príchodom
účastníkov)

19,00 h
20.00 h

Odporúčame turistické, terénne oblečenie (trekové topánky, batoh, výbavu do dažďa). Na
oficiálny program stretnutia je vyžadovaná uniforma.

Záväzná prihláška - návratka
stretnutie strážcov Slovenskej republiky a
Českej republiky s medzinárodnou účasťou
CHKO Kysuce a CHKO Beskydy
13. – 16. 10. 2016
Meno:
Organizácia:
Krajina:
Adresa:
Telefón, mobil:
Fax:
E-mail:
Špeciálny post-program
(špecifikujte svoj záujem, územie)

Budem prezentovať svoju prácu
Áno

Nie

Dátum a čas príchodu

Dátum a čas odchodu

Dňa

Podpis

Ubytovanie a strava

áno

nie

špec.požiadavky (veg.strava, ubytovanie
v hoteli a pod)

13.10.2016, štvrtok
Večera
Nocľah
14.10.2016, piatok
Raňajky
Obed
Večera
Nocľah
15.10.2016, sobota
Raňajky
Obed
Večera
Nocľah
16.10.2016, nedeľa
Raňajky
Vyplnená a odoslaná návratka je záväznou objednávkou
-

na poskytnutie ubytovania v sume 13,00 € / 350 CZK (ubytovanie v chatkách) lebo 22,50 € / 610 CZK
(ubytovanie v hoteli) na osobu a deň (t.j. 1x nocľah)
stravy v cene 12 € / 325 CZK (raňajky – 3 € / 90 CZK, obed – 5 € / 135 CZK, večera – 4 € / 100 CZK).

Platba bude inkasovaná po príchode na miesto konania.
Upozornenie - uvedené ceny sú orientačné, budú upravené po obdržaní všetkých návratiek.
Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite, prosíme, do 16.9.2016 na e-mail adresu:
ASCHÚS: aschus@nfo.sk
v kópii na adresu: dan.hartansky@sopsr.sk
ASCHÚS, Radlinského 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

http://www.aschus.nfo.sk

