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Vážený pán minister
Ing. Arch. Jaroslav Izák
MŽP SR
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 BRATISLAVA
Č .j. 2/2007

v Spišskej Novej Vsi

dňa 30.01.2007

Vážený pán minister,
Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) je občianske združenie, ktoré
združuje terénnych pracovníkov ŠOP SR, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody ako aj členov
stráže prírody. Pracovníci ŠOP SR, ktorí sú našimi členmi, sú zaradení hlavne vo funkcii strážca.
Prioritou ASCHÚS je vzdelávať svojich členov a teda zlepšovať ich odbornú zdatnosť pre výkon
náročného povolania. Túto úlohu zabezpečuje pri svojich pravidelných stretnutiach aj na základe
Dohody o spolupráci z roku 2001 uzavretej so ŠOP SR. Okrem nej sa Asociácia snaží o skvalitnenie
podmienok strážcu chráneného územia.
V roku 2002 sme s obrovskou radosťou privítali Uznesenie vlády SR č. 1210 k harmonogramu
opatrení týkajúcich sa uvoľnenia finančných prostriedkov na zvýšenie počtu strážcov ochrany prírody,
ktorého cieľom je zlepšenie praktickej ochrany prírody. Vďaka tomuto uzneseniu dnes pracuje v ŠOP
SR viac ako stovka strážcov (108 strážcov k 15. novembru 2006). Súbežne so zvýšením kvantity sa
zvýšila aj kvalita výkonu strážnej služby v teréne, zvýšil sa aj počet zistených a objasnených trestných
činov a vyriešených priestupkov na úseku ochrany prírody a krajiny.
V roku 2005 bolo žiaľ, zastavené plnenie tohto uznesenia, a tak ku koncu roku 2006 chýbalo do
konečného stavu 70 strážcov. V tejto súvislosti s veľkými obavami vnímame pripravovanú zmenu
organizačnej štruktúry a následné znižovanie stavu zamestnancov ŠOP SR. V prípade, že sa
prepúšťanie (ako je avizované) dotkne najmä pracovníkov zaradených na funkcii strážca, bude tým
ohrozená praktická ochrana prírody, znefunkčnená činnosť Správ chránených území a tým oslabené
ich postavenie. V rozpore so stále platným Uznesením vlády SR č.1210, by tak namiesto navyšovania
stavov, došlo k ich znižovaniu.
Z pozície profesnej organizácie preto vnímame pripravované zmeny ako ďalší útok na
vykonateľnosť reálnej ochrany prírody na Slovensku a obávame sa, že za návrhom stoja lobistické sily,
ktorým táto tendencia vyhovuje.
Vážený pán minister,
členovia výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska na svojom mimoriadnom
pracovnom zasadnutí dňa 30.01.2007 vyjadrili zásadný nesúhlas s pripravovanými nesystémovými
opatreniami, ktoré budú mať negatívny dopad na celú ochranu prírody. Zároveň vám ponúkajú aktívnu
pomoc pri budovaní a zefektívnení činnosti strážnej služby chránených území Slovenska.
S pozdravom

Ing. Juraj Švajda
prezident ASCHÚS
Na vedomie:
1. Ing. Ján Mizerák, generálny riaditeľ ŠOP SR, Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica
2. Mgr. Peter Vantara, podnikový výbor SOZKaSO, Čachovský rad č. 7, 038 61 Vrútky
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