ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vás pozýva
v spolupráci s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska
na stretnutie strážcov prírody,
ktoré sa uskutoční v dňoch
16. a 17. mája 2014
Miesto stretnutia : Chata Slovenka v Moštenici – Moštenická Kyslá, NAPANT
Program :
Piatok, 16.mája 2014
do 11:00 príchod účastníkov
11:00 – 12:00 obed
12:00 – 15:00 Trestný zákon a trestný poriadok, zákon o priestupkoch
15:00 – 17:00 Vjazd vozidlom do CHÚ, prednáška a príklady riešenia konfliktu, používané tlačivá,
zastavovanie vozidla a jeho kontrola (Dan Harťanský – NAPANT, Polícia SR – riaditeľstvo B.Bystrica)
17:00 – 18:00 večera
18:00 – 21:00 Výmena skúseností – príspevky jednotlivých účastníkov a pracovísk v max. dĺžke 10 min.

Sobota, 17.mája 2014
7:00 – 8:00 raňajky
8:00 – 10:00 novela č. 506 zákona/2002 Z. z. – vybrané §§ ochrana drevín, vstup do chráneného
územia, stráž prírody (pracovníci ŠOP SR)
10:00 – 12:00 riešenie priestupkov v teréne ( Dan Harťanský – NAPANT)
12:00 – 16:00 terénna exkurzia (povedú strážcovia NAPANT); suchý obed v teréne
17:00 – 18:00 večera
19:00 – 21:00 XXIII. Valné zhromaždenie členov ASCHÚS (výbor ASCHÚS)
21:00 – 24:00 Ranger Party

Nedeľa, 18.mája 2014
8:00 – 9:00 raňajky
9:00 – 10:00 výbor ASCHÚS
do 10:00 odchod účastníkov

Ubytovanie :
Chata Slovenka, Moštenica – Moštenická Kyslá (http://www.chataslovenka.sk/ tel. 048/4187771) má
turistické ubytovanie v 2 až 5 lôžkových izbách (celkom 84 lôžok). Chata má reštauráciu, parkovanie
v areáli. Cena na osobu /deň 20 € - ubytovanie, strava. Celá kapacita chaty je rezervovaná na našu akciu.
Do Moštenice možno využiť autobusovú dopravu (viď príloha). Zo zastávky autobusu bude zabezpečená
doprava cez kontakt 0903298175 (Harťanský). V prílohe nájdete aj mapu s vyznačením miesta stretnutia.

Stravovanie :
Stravovanie je možno zaistiť vopred objednávkou v návratke. Špeciálne požiadavky na stravu uveďte tiež
v návratke. Nad rámec objednávky si účastník hradí sám.

Príspevky účastníkov :
Žiadame, aby príspevok o výkone strážnej služby a iných činnostiach vo vašom CHÚ nepresiahol 10 minút.
Miesto konania bude vybavené projekčnou technikou, príspevok prineste na USB kľúči, CD, DVD.

Návratku zašlite do 14.mája 2014 mailom na dan.hartansky@sopsr.sk
Poznámky :
Chceme Vás požiadať, aby ste do svojej prezentácie (aj písomne) za pracovisko zapracovali, čo podľa vás
by sa malo zlepšiť vo fungovaní systému strážnej služby v SR, alebo vo Vašom regióne. Výsledky tejto
ankety budú spracované ASCHÚS a predložené zodpovedným (ŠOP SR, MŽP, orgánom ŽP).
K vašej prezentácii uvítame propagačné materiály chráneného územia.
Na Ranger party budú vítané všetky hudobne nástroje. Prosím, pohľadajte si aj naše spevníky.
za výbor ASCHÚS, Zdeno Pochop

